






অশবৈদ্যক। 
অর্থাৎ... 

অশ্বের শুভাশুত লক্ষণ, জন্ম বিবরণ, প্রতিপালন, বাহনবিধি, পরিচর্ষ্যা বিধি 

রোগের লক্ষণ, চিকিওসা, স্থাস্থ্যরক্ষণ, পু্টিবিধান প্রভৃতি 
বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ । 

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড । 

হেতমপুরাধিপতি মহামান্য রাজা শ্রীযুত্ত সত্/নিরঞ্জন চক্রবর্তাঁ 
মহোদয়ের স্পূর্ণ অর্থ সাহায্যে সম্পাদিত। 

হেতমপুরস্থ দাতব্য আয়ুর্বেবিদীয় চিকিৎসালয়ের চিকিত্সক ও 

রাজচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ভিষক্চূড়ামণি 
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক 

সঙ্কলিত | 

হেতমপুর রাজবাটা, বীরভূম । 
১৩২৫ সাল । 

গুল্য ৩ তিন টাকা সা্র। 





বিত্ঞাপন। 

পরম মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপায় অশ্ববৈগ্ক গ্রন্থ বঙ্গভাসায় প্রকাশিত হইল। 
এই গ্রন্থথান মহামতি অশ্বশাস্ত্র বিশারদ সামন্ত শ্রীমদ জয়দত্ত করুক সংস্বত ভাষায় 
বিরচিত। বঙগদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে গবর্ণমেণ্ট সংস্কত বিদ্ভালয়ন্থ 
পুস্তকাবলীর ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ব কক পরিশোধিত 
হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 

এই গ্রন্থে অশ্বের শুভাশুভ লক্ষণ, জন্ম বিবরণ, প্রতিপালন, বাহন বিধি, 

পরিচ্যা বিধি, রোগের লক্ষণ তাহার প্রতিকার, স্বাস্থরক্ষা ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি 

বাবধ শ্াতব্য বিষয় সবচারুরূপে সন্নিবেশিত হইয়'ছে। বলা বাহুল্য আযুর্ধধদ শাঙ্ে 

চরকসংহিতার ম্যায় এই গ্রন্থে অশ্ব সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

ইহা ঈহারাজাধিরাজ হইতে আরন্ত করিয়া সামান্য সৈনিক পুরুষ, অশ্ব 

চিকিত্সক, অশ্ব ব্যবসায়ী, অশ্ব পরিচাঁলকগণেরও একান্ত প্রয়োজনীয় । বঙ্গভাষায় 

অশ্চিকিৎসা' সহ্বন্ধে এব্প কোনও গ্রন্থ অগ্ভাবধি প্রকাশিত হয় নাই ! 

হিন্দী ভাষায় প্রবশিত “শালিহোত্র" ও উর্দ, ভাষায় লিখিত “জি. নাতুল খষেল, 

নায়ক গ্রন্থ হইতে ইহ। বৃহ 'ও ভ্ভাতব্য বিষয় অধিক থাকায় পরম উপাদেয় । ইহার 
. চিকিতসা প্রণালী সর্ববাপেক্ষা গরীয়শী। 

আমি এই গ্রন্থ অগ্নিপুরাণ, নকুল প্রণীত অশ্বশাঙ্থা, বৃহৎ সংহিতা, আযুর্ষেেদীয় 

পরিভাষা, অমরকোষ, বৈগ্ভকশব্দসিন্ধু প্রস্তুতি গ্রন্থ হইতে বহুবিধ জ্কাতব্য বিষয় 
সংগ্রহ করিয়া যতদূর সম্ভব সরন ভাষার প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। কতদূর 

কৃতকীধ্য হইয়াছি বছ্তে পারি না| ইহা দ্বারা অশ্তন্ব পমিজিড্ঞ।হ জন সাধারণের 

উপক্কীর হইলে প্শ্রিদ ফল মনে করিব | 
মহামান্য হেডমপুরাধিপতি রাজা ভ্রীযুন্ত সত্যনিরগ্রন চক্রবন্তাঁ মহামুভবের 

সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্যে এবং তদম্ুজ মাননায় মহারাজ কুমার শরীসুন্ত মহিমানিরঞ্জন 
চক্রবন্তা মহোদয়ের উৎসাহে গ্রন্থধানি প্রচার করিতে সমর্থ হইলাম । এজন্য আমি 
তাহাদের নিকট চিরকাল কৃতচ্জতা পাশে আবদ্ধ থাকিলাম | 

বিখ্যাতনাস! সাহিত্যানুরাগী প্রশ্যবিদ্যামহার্ণব শী নগেন্দ্রনাথ বন মহাশয় এই 

গ্রন্থের মুত্র" কাধ্যে বিশেষ মানুকূল্য না করিলে স্ব: প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাই- 
তাম। এজন্য আমি তাহার নিকট কৃতভ্ত। 

পজশ সপ্ত ৩ 
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অণ্ববৈভ্তাকের সূচিপত্র । 

প্রথম খণ্ড। 
গাথম অধ্যায় । র 

পৃঃ পং র তক্ষিনট ৮২ 
দেশ ১ ৰ রি 

তন্ন বৈহাকের অধ্যায় সংখ! ২ ৮ ললাট 
স্ণনীয় ব্যিইী ২ ১১ কেশান্ 

দ্বিতীয প্র । শ্াবস্থান 
“..৭ বিলাগ ৪ মৃত 
৮ 9 ১০ কন 

০] ৪, ১২ শক্ষুলী 

তালু ৪ ১৩ শঙ্খ 

দন্তবন্ট ৪. ১৪ | কটাক্ষ 
চিবুক ৫ ৪ | ৰিছু মর্্স্থাল 
তাপার।ষ্ট ৫ ৫ | নিগাল 
তল ৫ ৬! গল 
»ক্ষণী ৫ 9 কণ 

পন , £ টি. শর্ত 
নাসিক, ৫ ১. “আশড় 

পোলা ৫. ১০ | জদয় 
গ €  . ১১ ৰ কুষ্গি 
্্মারিক] ৫ ১০ | গ্রাব। 

অশ্রপপাত ৫. 53 | নিশির 
ভাপীক্র ৫. ১৮ 1 বত 
লাছি 21 ৫ ১৯ | বাকিস বা কবুদ 
557 রি ৫ ২১ | 17৭ 

ব্র্ ঙ ২ ॥ আঅংস 

৮516 65415 এ 

চা 

স্ট -0-2 ০৩2৫ 



নিবন্ধ: ২ 

বাহ 

বাহা 
কিণ 
জামু 

কলাচী 

মন্দির 

ভাঙন] 

কল! 
এধিক 

পলিহস্ত 

ুর্চ্চ 

কিণ 

কুষ্ঠিক 
, খুরসন্ধি 

থুর 
পার্চি 

নখ 
মণ্ুকী 

জ্টীগিক! 

ৃ কুক্ 
: রঙ, 

উদর 

মাভি 

রোমরাজি 

মুরকোষ 

পুউ : 
 শ্ফিক ঝা পাছা 
্ 

ন ০ 

র্ 

রি 

5 গত খা থয থু খু থ খ্ তথ খু রথ থু খু থু ১১-০১-১০০১ 

তী 

975 পিই 

25158 চা / 

2 566 ডে 45 

১১ 

১২, 

১৩ 

১৪ 

১৮ 

১৯ 

৪১. 
উ .. এ 

অগুকোধষ 

কটিসন্ধি 

টরুনন্ধি 
উ্চ 
উন্নপান্ত 

ফলসন্ধি 

সুর 

মন্দির 

কিণ 

পুর্ব কায় 
মধ্য অবয়ঘ 

পশ্চিধ'কায় ব। পশ্চাত শরীর 

খল লক্গাণ ১৩ 

ওষ্ঠের শু্ত লক্ষণ ১১ 
প্রোথ স্থানের শুভ লঙ্গণ ১১ 

প্রোথস্থানের অণ্ডভ লক্ষণ ১১ 

স্ক্কণীর শুভ লক্ষণ ১১ 

জিহ্বার গুভ লক্ষণ ১১ 

দন্কের শু লক্ষণ * ১২ 

দত্তের চশুভ জক্ষণ . ১২ 

মুখমণ্ডলের শুভাশুভ লক্ষণ ১২. 

তালু ও গালের শুভাশুত লক্ষণ ১২. 
ন্ত্রের শুতাশুভ লক্ষণ ১২ 

ললাটের শুভ লক্ষণ ১২ 
মন্তকের শঞ্ঞলকুশ ১৪. 

* ৯৩ 

১৭ 

১৮ 
| রা 

১০ 

১৩ 

১৭ 

১ 

.. ৭ 



আশ্মবৈ চক ডি 
০০১০ এ৯১১ 

ৰং 
! 

পৃঃ রি পঃ পং 
গ্রীবার শুভ লক্ষণ... ১৩ .১০ | নিল শ্রেণী তুঙরির লক্ষা ১ ৯ 
কেশরের শুভ লক্ষণ ১৩ ১২ | কপালে বিচকাখাকারে উত্পন 

বক্ষ-স্থলের শুভ লক্ষা। ১৩ ১৫ [| ডুগরিব অশুত লক্ষ। ১৭. ১৮ 
বাতুর শুভ লক্ষা। ১০ ১৬ 1 কপালে ভুরি সম্বন্ধে 

জানুদ্বধয়ের 5 লক্ষণ ১৩. ১৭ | নকুলের মত নিব . 2 
ঢ9লার শভ লক্ষণ ১৩. ১৮ | গ্রিচউ ভুঙপ7 লক্ষণ ১৭ ২১ 

১ বুর্জ স্থানের »ত লক্ষণ ১৩ ৬১৯ | জনরাবহ ডুউ রির ল্লান ১৮ ৬, 

খুবর শুভ লক্ষ ১৩ ২১ | নেননণি ছুওরিন্ন লক্ষ ১৮ 

পাশবদ্বয়েপ্র শুভ লক্ষণ ১৪ ৩.) স্পিকানএত ডওবির সাক ১৮১5 

উদরের শুভ লক্ষণ ১৪ ৫: পঞ্ুলা ৪ শুঞাভাগে। মতে 

| *ষ্ঠাদেশের শুভ লক্ষণ ১৪ ৬ ৰ বএণুন ও বনেজাত পিজয় 

প্লাচ্ছের শুভ লক্ষণ ১৪ ৯ ড্ুউ পির লক্ষণ ১৮ ১৭. 

হর স্তভ লল্ষন ১৪ ১০ ! চিন্তামণি ভুত কির লন্গণ ১৮ ২১ 

গজের শ্ভ লক্ষণ ১৪. ১১. নন, দশজ।ত ভূডবরির শা ৯৯ ৪ 

উরুদ্ধয়ের শুভ লক্ষণ ১৪ ১২ 7 তাড়া তপন 

*ঠ।*চাও পদের জর্গা ও | উত্তর ৫ পির ও ১ 

খুরের লক্ষণ ১৪ ১৫ 1 গুক্রীচা। এতে এ সং 

তাবন্ভ বা ভুঙরির লক্ষণ ১% ূ ভূঙরির লক্ষ, ১০ ১১ 

ভঙরির সংখ্যা ১৫৫1 নিন্দিত ১৪ রির লগ" ই ক 
২২ ভুউরির সংখ্য। ১৫. ৮ | €প্রাথদেশে জাত হও ও 
পভ চি দির সংখ্যা ১৫ ১২ ূ ভুত রির লক্ষণ ২০ ্ 

ভূঙরির উৎপত্তির স্থান ১€ ১৪ | গালের ভু 

টি মতে পভ ভুঙরির এঁ বিষয়ে নকুলের দহ ই 

শি স্থান ১৬. ২1 এঁ বিষয়ে শুক্রাচার্ষে/র মত ২০. 25 
সুর্য ও চন্দ্র ভুঙরির লক্ষণ ১৬ ৮ ৰ সাবর্তব ভূঙরির লক্ষণ ২৪. ৯১, 
বুক্ৎ সংহিতায় উত্ত শুক্ত | শিব ভুউরির লক্ষণ ২১ ২ 

জন্তপ্লির থান ১৬. ১২ ইন্দ্র ডুওরির লক ২১ ৪ 

মি পুরাণে উদত শুভ শখ দেশের চুরির লক্ষণ ২১ ৮ 
ভুঙ্রির স্থান ১৬ ১৭] দর্বপাত শুলের কু রির লক্ষণ২) ১০ 



পৃঃ 

জেদেশজীত ভু রির লক্ষণ ২১ 

'মন্াদেশজাত ছুরির লক্ষণ ২১ 

শুক্রাচাধ্যের মতে গ্রীবার 

ভূওরির লক্ষণ ২১. 
কক্ষদেশজান্ত অশুভ ডুওরির 

লঙ্গণ ২২ 

এ বিষয়ে নকুলের মত ২২ 

কুক্ষির ভুউংরির সমন্ধে 
ওুক্রের মত ২২ 

» হুনুদেশের অণ্ডত ভূঙরির 
লক্ষণ হই 

অধরের নি্গে ভুউরির লক্ষণ ২২ 
কর্ণন্বয়ের ভূত্তরির লক্ষণ ২২ 

এঁ বিষয় শুক্রটার্য্যের মত ২২ 

কষ্টের ভূঙ রির লক্ষণ ২২ 
জঙঘাদেশের ভুঙরির লক্ষণ ২৩ 

গলদেশজীত ভুঙরির সম্বন্ধে 

শুকরের নত ২৩ 
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কপরের নাম ১৯৯. 5৭ | রিঞা গাছের নান ১৩১ ১৪ 

চিএাতার নাষ ১২৯ ১৮; গাস্তারীর নাম ১৩১ ১১ 

মপুর মাম ৯2 ৬৯ | ঢালতে গাছের নাম ১৩১ ১২. 

মপির'র পৰঃ।য় উহু ৃ শেলু গাহ্থের নাম ১৩১ ১৩ 
ফাতীর নাম ১২৯ ২১1 বুহত পঞ্চমূলের না ১৩১ ১৪ 
যোনর লাম ১৯৩৯ ২. বহে পঞ্চ্লের নাম ১৩১ ১৫ 

দাধিব.মা তপন নাম ১৩০ ৩1 দশমুলের নাম ১৩১ ১৭ 

দিব ক 8 ১০ ৫. টু ১৩৮১৮ 



| অশ্ববৈচ্যক ১/ 

পু পং £.' পং 

'ব্রিস্গন্ধি ১৩১ ২৯ | অশ্বশালার প্রকোষ্ঠ বা কুঠুরী 

ত্রিজাতক ১৩১ ২১; নিশ্দীণের একার ও 

চতুজাতক ১৩২ ৩ | প্রয়োজন ১৩৫ ২ 

প্রতসারণ ১৩২ ৫ | অশশালার অশ্বের খাঁদন 

আশ্থাপন ও অনুবাদন ১৩২ ৮ 1 পাত্রের ব্যবছা ১৩৫ ১৫ 
প্রধমন ১৩২ ১৩ ৃ অশ্বশালার দ্বাঃরোধেরব্যবস্থা১৩৪ ২ 

ধাবন ও ক্ষালন ২৩২ ১১ | অশ্ব বন্ধনের বাবস্থা! ১৩৬ ৭ 

€ষবের নান ও পরিচয় দুষ্ট অশ্বদিগের বন্ধন ব্যবস্থা ১৩৩ ৯ 

জনিবার উপায় ১৩২ ১৩; রোগী অশ্থের পৃথক রাঁখিবার 
ওয়োদশ অধ্যায় । ৃ ব্যবস্থা ১৩৬১ ১৯২ 

ঝভাপভাগ গুকরণ ১৩৩ ূ সাংকামিক রোগে অশ্ব রাখিবার 

বর্ধা পাত ১৩৩ ৭: ব্যবস্থা ্ ১৩১ ১৪ 

শব খু ১৩৩. ৮ ' অশ্বশীলার বিশ্ত্ধি কঠিবার 
তেমন তু ১৩০৪ ৯ ৃ ব্যবস্থা ৩ টি 

শীত কহ চিত ৯ র অশ্মশীলায় অনু এসেশর 

বসন্ত খাত ১৩৩ ১১ ৰ ব্ভ দিন ১৩৬ ১৮ 

এ্ন্র খহু ১৩৩ ১২: অঙ্শাঙার রৈবন্থদেব 'ও লক্ষনী 
তত্বশালা নিষ্বাণ বিধি. ১৩৩ ১৩, এবং উদচ্চঃহাবা পুজার 
অশ্বশ'লা নিশ্মাণর পভ ৰ ব্যবস্থা ১৩5১ ২১ 

ভি নক্ষত্র ১৩৩ 5 র এ পৃন্ভা বিধি টহানি- 

তশ্দশীল! নশ্ীণের স্থান ৰ এ ভৌদের বিধি ১৩৭ ৪8 

নির্নয় রা ১৩৩ ১১ । জপ শিখি ১৩৭ ৬ 

অশ্বশালা কিরূপ হইবে ১৩৪ রা ৃ অশ্রশালায় অশ্ব প্রবেশে 

জশ্বশীল! নিষ্মীণের উপাদান ৰ ম'জলিক অনুষ্ঠান ১৩৭ ৭ 

প্রব্য ১৩৪ ৯ | জম্ম বন্ধন বিবয়ে শাস্কারগণের 

অশ্বশালার চূড়াস্থানে রৈবন্ত মততেদ ১৩৭ ১8 

দেবের মুক্তি প্রতিষ্ঠার কথা ১৩৪ ১২ | অন্যবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ১৩৮ ২ 
এ সম্বন্ধে নকুলের অভিমত ১৩৪ ১৫ | অশ্বশানায় লাল নুখ বানর ৰ 
অন্বশীলার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিগুয়১৩৪ ২০ ( রাখিবার কপ! ১৩৮ ৫ 
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অশ্বশীলায় শ্বেত বর্ণের বৃষ ও 

কুকুর রাখিবার কথা ১৩৮ ৬ 

অন্যমতে মুরগী ছাগল ও ভেড়া 

রাখিবার কথা ১৩৮ ৭ 

অশখালার মক্ষিকা নিন রখের 

উপায় ১৩৮ ৮ 

আশ্বশালার মৌনাছি এবেশ 

নিষেধ ১৩৮ ১১ 

অশ্বশালার আলো ৪ গ্রহর:র 

ব্যবস্থ। ১৩৮ ১৪ 

অশ্বশীলার নিকট ম্ব টিকিৎনকের 

ব।সভবন ও গুৰধালর ১৩৮ ১৫ 

অশ্বশীল(র অনভিদৃরে অশগণের 

লুঠাইবার ও ভ্রমণ করিখার শ্থান 
নির্ণন ১৩৯ ২ 
,বর্ষ। খহুতে অশ পৌষণের 

নিরম ১৩৯ ৮৭ 

বর্ষা ধুতে গুগগুলু প্রয়োগ 
খ্ধি ২. ১8১ ৮ 

বর্মা খতুতে অশ্ব বাহিত করিবার 
বিধি ১৪৯১ ১৩ 

বাদলীর দিনে পালন ব্যবস্থা ১৪১ ১৮ 

ব্্ধীকাঁজে গতিপানের বাবন্থ'১৪২ ৩ 

বুঠ্টির জলে হাশ্ব তিংজলে দোব 
কথন ১৪২ ৯ 

ব্ধীকীলে লবণ প্রয়োগের 
প্রয়োজন ১৪২ ২৩ 

শরত ধুতে পৌষণ বিবরণ ১৪৩ ৩ 

আশ্বিন মাসে শুরু পক্ষে বিশেষ 

(বি ১৪৪ ১৩ 

সপ পাপী শপে সপ আপস সপ্ন শি 

ঙ 

এই সময়ে মালিক অনুষ্ঠান ১৪৫ 
কান্তিক মাসে বিশেষ বিধি ১৪৭ 

হেমন্ত খহুতে পোষন বির 7 ১৪৮ 

হেমন্ত হতে সহ এদানের 

ব্যবস্হা ১৪৮ 

রভমোক্ষণ ব্যবস্থা ১6৮ 

মাঘকলাইরের লতা খাঁওয়াইলার 

ব্যব্শ্ছা ১৪৮ 

প্রতিপানের ব্যবস্থা ১৫০ 

শাতদতুর গৌধণ বিববণ ১৫০ 

নীতখতুতে তৈলপান ব্যবস্থা ১৫০ 
জল্পান ব্যবস্থা ১৫১ 

মদ্যপান ব্যবস্থা ১৫১ 

কাঁঢা যবের শীষ খাওয়াইবার 

ব্যবস্থা, ১৫১ 

যবের শীষ ভক্ষণের 

উপকারিতা ১৫২ 

যবের শীষের অভাবে ছে'লা গাছ 

খাঁওয়াইবার ব্যবস্থ! ১৫২ 

তাহার অভাবে মমূর গা 

থাওয়ান ১৫২ 

যব ভোজন বিষয়ে শালিহোত্রের 

অভিমত ১৫৩ 

বনদুগ খাওয়াইনার ্যবস্থা ১৫৪ 

ৰনমুগ অভাবে দেশী মুগ 

প্রদান ১৫৪ 

শহ্তচারী অশ্বের লক্ষণ ১৫৫ 

মাঠে অশ্ব চরার গুণ ১৫৫ 

বসন্ত খতুর পোষণ বিবরণ ১৫৫ 

৯৫ 

১. 

১৪ 

১৭ 

১২ 

খঞ্ 



বসন্ত খডুনে অশ্বকে বাহিত 

করার আবশ্যক ত1 

তী খতুন পোঁবন বিবরণ ১৫৬ 

ধীঘ খতুতে হন্দের পরিজন 

১৫৫ 

শিষেব ১৬ 

বৌদ স্পর্পণ নিষেধ ১৫৬ 

স্বানের ও পাশের (বিশেষ 

ব্বদ্ছ] কি 

ভা ছান ভোৌভনের ব্যসাহাটিও 

অন্য প্রকার শীতন দ্রব্য গেবন 

ব্যবস্থা ১৫৬ 

সর্বব খঙুর পোষণ লিখি ১৫৮ 

পি প্রন্তন প্রনালী ১৫৯ 

অশ্বদিগের গা কয 

(খউ রা দিবার) ব্যাস্থা ১৫৯ 

চতুর্দশ অধ্যার | 

কঃননীভ বিধান ১৩০ 

গার প্রস্থ ত প্রণালী ১৬০ 

লৌহদাহ বিধান টা 

লৌহদাহে ফান ও লৌহের দাগলী 

ব্যবহার ১৬১ 

মেদৌদাহে চর্বির বাতির 
ব্যবহার ১৬১ 

কেন্ স্থানে কে'ন্ দাহের 

গযোজন ১৩২ 

গুথম দাহের' লক্ষণ ১৬২ 

দ্বিতীয় দাহের লক্ষন ১৬২ 

তৃতীয় দাহের লক্ষণ ১৬২ 

দাহের পর কর্তব্য ১২ 

চা চে 

তত খা 0 4 

১৫ 

পৃ 

চবিবর বাতি প্রস্তুত প্রণালী ১৬২ 

সম্যক দাহ ও অসম্যক দাহের 

লক্ষণ ১৬৪ 

শন বিধান ১৬৪ 

শন্্ের নাম ও প্রমাণ. ১৬৭ 

ব্রীহিমুখ শন্ত্রের লক্ম'ণ ১৬3 

উৎপল পত্র শস্ত্ের লক্ষণ ১৬৪ 
চু 

বৃদ্ধিপত্র শস্ত্রের লক্ষণ ১৬: 

কেন স্থানে কোন্ শান্সের 

আবশ্যকতা ১৬৫ 

শন্্স প্রয়োগে শারীর জ্ঞান 

আবশ্যক ১৬৫ 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 

শ্রিরাবেধকাণ 'নিজদণ ১৬৬ 

শিরাবেধের জাবশ্টাকতা ১১৬ 

শিরাবেধের পৃৰ্বে সহ ও 
সেদের নব ১৬৬ 

রকমোক্ষণ পরিমাণ ১১৪ 

শর ও গ্রান্বনানে ণিরাবেধের 
বন শিগিণ ১৬৩ 

বর্না এ হেনন্কালে শিরাবেখের 

কাল নিক্ুপণ ১৬৭ 

বাদলার দিনে শিগ'বেধ 

শিষে। ১৬৭ 

শীত ও বনন্তকালে শিরাবেরকাল 

নিক্ধপণ ১৬৭ 

রক্ুমোক্ষণ বিষয়ে নবুলের 

অভিমত ১৬৭ 

শোণিত বিবরণ ১৬৭ 

৫/গ 

্€ন্ 

১৭ 

৯২ 



কৌন্ দৌধৈ রক্তের বর্ণ 

[বশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ 

রক্তের অতি আব নিবারণের 

বেধস্থান নিরূপণ 

যে বোগে যে স্থানে শিরাবেধ কি 

হইবে তাহার বিবরণ 

রক্তমোক্ষণের প্রকার 

কিরূপ তাশ্বের র্তমাক্ষণ 

.ষে'ডশ অধাঁয়। 

পিচকীরা শিম্মীণের প্রকীর ও 

আস্থাপন বস্তির নিবরণ 

, বন্তি প্রয়োগের পর খানের. 

নিরহ বস্তির বিবরণ 

দ্বিভীয় নিরূহ বস্ব 

অশ্বের বয়ম অনুলারে পিচকারীর 

নল প্রবেশের প্রমাণ 

1করপ অশ্বকে বঞ্তি দেওবা 

রেচন নখের লক্ষণ 

১৬৭ 

১৬৮ 

১৬৮ 

১৬৯ 

১৭৫ 
১৭৭ 
১৭৭ 

৯৮১ 

৮৮, 

/ 

3/ 

৮ / 

দে র্যা ০945 

5 

৯ 

কফি ঠে এ? 

সহ নম্যের ল্ন্ণ ১৮৩ 

নন্ দিবার প্রণালী ১৮৩ 

দৌধ ভেদে নস্তের ভেদ ১৮৫ 

অধ্টাদশ অধ্যায় | 

শ্বেদ বিধান ১৮৭ 

গুল দেদের লক্ষণ ১৮৭ 

পুট গেদের লক্ষণ ১৮৭ 

| শঙ্কর ছেদের লক্ষণ ১৮৭ 

বিভায় পুট স্থেদ বা পুটুলী 

স্মেদ " ১৮৭ 

তুষ স্বেদ ১৮৭ 

দ্বিতীয় হুষ ছেদ ১৮৮ 

বিন. হখুচক স্থেদ দিবে না ১৮৮ 

একোনবিংশ জায় । 

হি ১৮৯ 

পিছ চহের লক্ষণ ১৮৯ 

পেয় সেহের লক্ষণ ১৮৯ 

সহ শব্দের অব ১৮৯ 

কোন্ কালে কোন্ স্পেহ 
প্রশস্ত ১৮৯ 

নেহ পানের মাত্রা ১৮৯ 

সহ পানের কাল নিক্ূপণ ১৯৩ 

স্েহ পানান্তে খাছ্ের ব্যবস্থা ১৯০ 

দ্ধের লক্ষণ ১৯০ 

অতি দিদের লক্ষণ ১৯০ 

অন্সিদ্ধের লক্ষণ ২৯৯০ 

অন্নিগ্ধে কর্তব্য ৯৯৯ 

আত ন্নি্ধে চিকিতসা ৯৯৯ 

থু দেশি 4 



১১ 
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আঘতি জন্য লঙ্গত রোগের 
চিকিগসা 8৪ 
পশ্চাৎভাগে গাঘধাত জন্য 

লগত বোগের চিকিৎসা ৪৬ 

কোমহের দোবে খোড়ান রোগের 

৪6৩ 

ল্ক্ষণ ৪৭ 

কোমরে বাত ধর! রোগের 

লক্ষণ ৪৭ 

ইহাপ্ন চিবিৎসা ৪৭ 

লঙ্গিত রোগ শুন্য আর্থাৎ খোড়ান 

বোগ নাথাক্কা মশ্বেরলক্ষণ ৪৮ 

কুমর্জী রে'গের লক্ষণ ৪৯ 

বাতরোগ এাস্ত অশ্ের লঙ্ষণ ৪৯ 

ইহার বিহীয় লঙ্মশ ৪৯ 

অংবগ্ন নাঘক বাত রোশের 

আত ৫০ 

»গরহিধ বাতবেগের তাক্ষন। ৫৩ 

ইহার মাধ্যসাথ নিণয় ৫৭ 

ইহার চিবিতনা ৫০ 

ছাত্র তাদায়। 

কণ রোগের লেকণ ৫২ 

ইহার চিকিত্দা ৫২ 

এই রোগের কয়েক একার 
চিকিত ৫৩ 

রি হরয়ম্থিংশ অধ্যায় । 

কাস রোগের লঙ্গপ ৫8. 

বায়ু জন্য কাস দোগের লক্ষণ ৫৪ 

১৬ 

১২ 

১৩ 

১৩ 

না 

১৪ 

১৩ 

রি 

কি 



পৃঃ 

, ইহার চিকিৎসা ৫৪ 
অপর কয়েক প্রকার চিকিওসা ৫৫ 

পিত্ত জন্ত কাস রোগের লক্ষণ ৫৭ 
ইহার চিকিৎস! "৫৭ 

কফ জন্য কাস রোগের লক্ষণ ৫৯ 

ইহার চিকিওস! ৬ 

সন্নিপাত জন্য কাস রোগের 

লক্ষণ ও টিকিতুসা ৬১ 

ক্ষত জন্য কাসের লক্ষণ ও 

চিকিৎসা ৬১ 

'ক্ষয় ভ্রন্ত কান রোগের লক্ষণ ও 

চিকিৎস| : ৬২ 

চতুস্ত্িংশ অধ্যায়। 
হিকা শ্বীনরোগ ৬৩ 

শ্বীসরোগের নিদীন ও লক্ষণ ৬৩ 

বায়ু জন্য শ্বাসরোগের লক্ষণ ৬৩ 

পিত্ত জন্য শ্বাস রোগের লক্ষণ ৬৩ 

কফ জন্য শ্বাসরোগের লক্ষণ ৬৩ 

সন্নিপাত জন্য শ্বীসরোগের 
লক্ষণ ৬৩ 

ছিদোষজ শ্বানরোগের লক্ষণ ডঃ 

বায়ু জন্য শ্বাসরোগগের চিকি২সা ৬৪ 

পিত্ত জন্য শ্বামরোগের চিকিশুলা৬? 

কফ জন্য শ্বাস রোগের চিকিতসা৬৭ 

' যুষ করিবার প্রণালী ৬৭ 

ছবিদদোধ জ(নত শ্বীসরোগের 

চিকিতম। ৬ 

ক্রিদোধ জন্য শ্বাসরোগের 

চিকিৎস। ৬৮ পি 

৮ 

2/-2 545 

১৩ 

১৬ 

তে 2০০ 

৮ 
১ /45 

১৫ 

পি, 

পি পাপ পপি পপ সসসসপপসস পপ 

৫ 

হিক্কার লক্ষণ ও চিকিসা নর 

পঞ্চত্রিশ অধ্যায় 

ক্ষতের বা ঘায়ের কারণ ও 

লক্ষণ ৬৯ 

বায়ু জগ্য ক্ষতের লক্ষণ ৬৯ 

পিত্ত জন্য ক্ষতের লক্ষণ ৭* 
কফ জন্য ক্ষতের লক্ষণ ৭৬ 

তদ্বোষজ ক্ষতের লক্ষণ ৭৬ 

'ত্রিদোষ জন্য ক্ষতের লক্ষণ ৭০ 

ঢু্ট বা অশুন্ধ ক্ষতের লক্ষণ ৭৪ 

শুদ্ধ ক্ষতের লক্ষণ ৭১ 

দুষিত ক্ষতের শোধনের রীতি ৭১ 

শ্গতে অহুরে হইকার গষধা ৭২ 

ক্ষতস্থানে গেঁজাল বাহির হইলে 

তাহার ওষধ ৭২ 

ক্ষত পূরিত হইলে ত্বকের সমবর্ণ 

করিবার ওষধ ৭২ 

নালি ঘার চিকিৎসা ৭২ 
অপরবিধ নালি ঘার চিকিতসা ৭৩ 

সম্ভঃ ক্তের চিকিৎসা ৭৩ 

ক্ষত রোগে পথ্য ৭8 

অসাধ্য ক্ষতের ও কৰ্টসাধ্য 

ক্ষতের লক্ষণ ৭8 

বট ত্রিংশ অধ্যায়। 

সিংহানক বা নাক দিয়! সর্দিপড়া 
রোগের লক্ষণ ণ৫ 

বায়ু জন্য স্দির লক্ষণ ৭৫ 

পিন্ত জনা সদ্দির লক্ষণ ৭৫ 

' কক জন্য সদ্দির লক্ষণ ৭ 

১১ 

ম্ 

১৬ 

১৪ 

(ছু € ও 4৯ 



সান্লিপাতিক সনির লক্ষণ 

বায়ু ও পন্ড জনিত সদ্দি রোগের 
চিকিস। ৭৫ 

বাতু ও কফ জন্ত সজিপ্র 

চিকিতসা ৭৩ 
সদ্দি রোগে প্রধমন দিবার 

প্রণালী ৭৬ 
সদ্দি রোগে শিরোবিরেচন ৭৭ 

সদি রোগে তৈলের নহ্য ৭৭ 

তেল প্রস্তত প্রণালী ৭৭ 

পিন্ত জন্য সন্দি রোগের বিশেষ 

2িকিতুসা ৭৮ 

বাধু জন্য সর্দিরোগে পথ্য' ৮* 

ছিদোষ জনিত সন্দি রোগের 

চিপ্চিশুসা ৮১ 

সপ্তহিংশ অধ্যায় । 

ঘ্ণি রোগ বা নাকের ভিতর ফৌড়া 

হওয়ার লক্ষণ ৮২. 

ইহার চিকিতসা ৮২ 

এই রোগে গুগশুলু প্রয়োগ ৮৩ 
গুগণুলু শোধন প্রণালী ৮৪ 
গুগগুলু সেবনে পথ্য ৮৪ 

ছুণিরোগে তৈলের নস ৮৫ 

অষ্টত্রিংশ শধ্যায়। 
পদ রোগ ৮৬ 

খুরের শি্গে মণ্ডকতাঁপ নামক 
রোগের লক্ষণ ৮৩৬ 

খুরের ভিতরে পাঁংশু খুর নামক 
রোগের লক্ষণ ৬ 

আস এ 

সক 

চে 

১৫ 

৭ 7৫/ ও 

পৃঃ. পং 
খুরর তলে ঘৃষতল নামক রোগের 
লক্ষণ ৮৭ ২ 

আন্মাবিরোগের লক্ষণ ৮৭ &€ 

চশ্মকীল রোগের লক্ষণ ৯৭ 

মাংসকেশী নামক রোগের লক্ষণ৮৭ ১২ 
দর্ভক নামক রোগের লক্ষণ ৮৭ ১৫ 

পায়ের গোড়ালীর রোগের নাঁম ও 

লক্ষণ ৮৭ ১৮ 

পুনঃখুরী নামক রোগের লক্ষণ, ৮৮ ২ 

উশ্মিক নামক রোগের লক্ষণ ৮৮ ৭ 

মাংসথুর নামক রোগের লক্ষণ৮৮ ১১ 

মৃছুখুর নামক রোগের লক্ষণ ৮৮ ১৩ 

চক্রবালিক নামক রোগের লক্ষণ৮৮ ১৬ 

কদশ্ব নামক রোগের লক্ষণ ৮৮ হঠ5 

উলুক্পাদ নানক রোগের লক্ষণ৮৯ ৫ 

পিচ্ছপাদী নামক রোগের 
লক্ষণ ৮৯ ১০ 

স্থান্গু বা ব্য'তীঘা রে!গের 

স্ন্ণ ৮০৯ ১৫ 

তামণ্ডক নামক রোগের লম্৭৮৯ 

গুপোটক নামক কোগের লক্ষণ৯০ 

পায়ের রোগের চিকিৎসা 

মণ্ডুকতাঁপ রোগে বিশেষ 

বস 
6৮ ০ 

চিকিশুস! ৯০ 

গায়ের তলের রোগের 

চিকিতসা! ৯১ 

খুরের*্ঈপরিভাগে লোমের নিকট 

যে সকল রোগ হয় তাহাদের 

চিকিতসা ৯২ 
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আমগুক বা আমর্দক ফ্োঁগের তজীর্ণ দোষে খেডাঁন বিশেষ 
চিকিৎসা ৯৩ ১৬ | লক্ষণ ০৬ ৭ 
এই রোগে বিশেধ খাঁঘ্ভের ইছ!র টিকিহমা ১৯১ ১৬ 

ব্যবস্থা ৯৪... ২ | জীর্ণ বোখে উদ বিশ ১০৭৫ 

এঁপোটক রোগের চিকিৎসা ৯৪ অীর্ণ রোনে দি ১০৮ ৮ 

কন্ব রোগের চিকিৎসা ৯৪ ১০ হিহীরিশ আঅন্যান। | 

ভাধ্যন্হি বা বেলহাড্ডি রোগের অভীনার হোগের লক্ষ ১০৯ ২ 

চিকিৎসা ৯৪ ১9 ূ বায়ু ভণ্য অহীগ'রের লক্ষণ ১০৯ 

উপজভ্বা রোগের লক্ষণ ও | ইহাহ টিকিহস। ১০৯ ১৬ 

চকিৎসা ৭৫ ৪8. পিন জন, অভাবের লক্ষণ ১১৩ ৬৫ 

একৌোনচহ্বাপ্লিংশ অধ্যায় । ইহার চিকিশুস! চিত 

ভ্বররে।গের লক্ষণ ৯৪ ২1 এহ রোগে বাগ এনয়াগ ১১১ ১২ 

বাু জন্য জ্বর রোগের নিদান ও যবাঞু গ্রস্থত প্রণালী ১১১ ১৫ 

লঙ্কণ ৯৬ 8৪ | কফ জন্য অতাসাতর লক্ষণ ১১২ ২ 

ইহার চিকিৎস৷ ৯১ ১৫1 ইহায় চিকিৎসা ১১২ ৯ 

পিক জন্য জ্বরের লক্ষণ ও ভাতীযাবে গক প্ত অপক অব! 

চিকতুদ। ৯৮ ১৭ | বিচার ১১৩ ১৯ 

রোগশেষ ও নিরামক জ্বরের অনকাংস্থার চিকিৎনা ১১৩ ১৪ 

নেক্ষণ”ও টিকিস। ১০০ ৯ দিদে!মও রিনাষ দ্রণ্য অহীসারের 

কক ছন্য জ্বর লক্ষণ ১০১ ৪ নেক্ষ7 ও চিকিত না ১১৩ ১৮ 

ইহার চিকিতস টড, তি  তরিচহ্থবিংশ অশ্যায়। 
কফ জন্য ভ্বরে বালুক। শ্বেদ্দ ১০২ ১২ শুন রৌগের বা পেট কাম ড্রির 

স্বেদ বিবার এনা ১০২ ১৩ বিবরন 5 চি ই 

সাঁমসাতিকজ্ব্রর লকফ। ১০৩ ১৭ | এই রোগের ম খ্যা ১১৫ ২ 

আবাত হ্বনেত জ্বরর লক্ষণ ও সৌিক্ষ শুনের কারণ ও 

চিকিৎম। ১২৩, ১৯ ; লক্ষণ ১১৫ ৭ 
একতহারিংশ সধ্যায়। উদ্ধবন্তি শুলের লক্ষণ ১২৫ ১৩ 

জীর্ণ রোগ ১০৩. ২ ভিনবন্তি শুলের লক্ষণ ১১৬ ২ 

অত্র লক্ষা € ১৯৬. ৩: বিধন্ধবর্তি শুলের লক্ষণ ১১৩ ও 



খাত ০ : ০ 

ন্বেহ বন্তি শুলের লক্ষণ. ১২৬ ১ই | ইহার চিন্ধিহযাং : ১৯৭ এক 
সৌভিক্ষ ও বিবন্ধবন্তি শুলের সণ্তচত্বারিংশ অধ্যায় । | 
চিকিতসা ১১৬ ১৭ | বাধু জন্য মূতরগ্রহ বা প্রত্মীব বন্ধ 
এই রোগে গুহদ্বারে বস্তি 1 রোগের লক্ষণ ১২৮ ২ 
প্রয়োগ ১১৭ ২] পিশ্ু জঙ্য মু্এহের লক্ষণ ১২৮ ৭ 
এই রোগে পিচকারী দেওয়ার কফ জন্য মৃতএ্র.হর লক্ষণ ১২৮ ১৩ 
ব্যবস্থা ১১৭ ১৯ | সামিপাত জন্য যুরগ্রহের 
ভাঁম মলের লক্ষণ ১১৮ ১৬ লক্ষণ ১২৯ ঞ 

পেটে আম হওয়ার লক্ষণ ১১৮ ১৮1 এই রোগের সাধারণ 
আম পক্কের লক্ষণ ১১৯ ২। চি'কৎুপা ১২৯ 
এই রোগে প্রতিপানের | কফ জনা শৃ্রগ্রচের চিকিৎসা ১৩১  € 
বাবস্থা "১১৯ । গর শর্করার লক্ষণ ১৩২ 
এই রোগে পথ্য ১১১ ১৩7 ইহার চিবিশুসা ১৩২ ১৯ 

*;5 পাঁড়া বা পেট কামরা ূ পক নেতের লেক্ষণ ১৩৩ ১২ 
জানবার সাধারণ উপায় ১১৯ ১৭ | ইহার চিকিৎসা ১৩৩ ১৫ 
এই রোগের আসাধা লক্ষণ ১২০ & অস্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।- 

চতশ্চহ্ রিংশ তধ্যায় | কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ ১৩৪ ২ 
ঈদাবর্ত রোগের লক্ষণ ১২১ ২ | উহার চিকিতসা ১৩৪ ণ 
হাব চিকিৎসা ১২১ ৭ তরকোনপঞ্াশ অধ্যায়। 

পঞ্চচনহারিংশ অধ্যায় । শোথ রোগের লক্ষণ ১৩৬ 
প্রস্থ রোগ বা গাত্র চালিত না করা বায়ুজন্য শোথের লঙ্গণ ১৩১ ৭ 
রোগের লক্ষণ" ১২২ ২1 পিক জন্য শোখের লক্ষণ ১৩৬ ১২ 
ইহার চিকিতসা টি ৯ | কফ জণ্য শোথের লঙ্গণ ১৩৭ ২ 
হেনম্তকপলে এই রোগের বিশেষ রপ্ত জন্য শোথের লক্ষণ ১৩৭ ৫ 
চিকহুসা ১২৪ ৪ | সন্নিপাত লম্ক শোথের 

যট চত্বারিংশ জধ্যায়। শক্ষণ ১৩৭ ৮ 
ক্রোমকোষ্ঠ রোগের লক্ষণ ১২৫ ২] বায়ু জন্ত শোথের চিকিতসা ১৩৭ ১৩ 
ইহার চিক্কিৎস! ২৫ ৬ | পিত্ত জন্য শোথের চিকিৎসা ১৩৯ 5৭ 

৮ [ কক জন্য শোখের চিকিৎসা ১৪১ *& লি কোন্ঠ রোগের লক্ষণ ১২৭ 

ন্থবৈচ্তক 
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সস 

| | পৃঃ প? টি ০১ পৃঃ পং 
লঙ্গিপাত জন্য শোথের ইস্টার চিকিগস! ১৫৮ ১৩ 
চিকিগুসা, . ১৪২ ১৯ | পি জন্য উদর রোগের 
অভিঘাত জন্য শোথের লক্ষণ ১৬০ ১১ 
চিকিতস। ১৪২ ২৯ ইহার টিকিসা ১৬০ ১৫ 

পঞ্চাশ অধ্যায় । কফ জন্য উদর রোগের লক্ষণ১৬১ 
তণ্ড রোগের লক্ষণ ১৪৪ ৩! ধহাৰ চিকিশুসা , ১৬৯ ৯ 

| বায়ু জন্য শগুরোগের লক্ষণ ১৪৪ ১৩ | সন্নিপাত জন্য উদর রোগের 
বহার চিকিওসা ১৪৫ ৫ | লক্ষন " ১৬১ ১২ 
বায়ু জন্য অগুরোগের অসাধ্য ইহার চিকিৎসা ১৬১ ১৮ 
লক্ষণ | ১৪৬ ১৭! প্রীহোদরের লক্ষণ ১৬২ ২ 
পিক অন্য অগুরোগের লক্ষণ১৪৭ ২] ইহার চিকিৎসা ১৬২ 
ইহার টিকিওসা ১৪৭ বন্ধ গুদোদরের লক্ষণ ১৬২ ১২ 
কর জনিত অগ্ডরোগের লক্ষণ১৪৮ ১২ | ইহার চিকিতসা ১৬২ ১৯ 
ইহার চিকিৎসা ১৪৮ ১৭ | অশ্বদিগের পরিস্রাবী উদরের 
পোতাণগু রোগের লক্ষণ ১৫০ ৮ | লক্ষণ * ১৬৩ ৪ 

ইহার চিকিতস! ১৫* ১৩ | ইহার চিকিৎসা ১৬৩ ৮ 
ঝগুমোচনর প্রণালী ১৫১ ১২ | জলোদরের লক্ষণ ১৬৩ ১১ 
অগুমোচন বিষয়ের বিশেষ ইহার চিকিৎসা ১৬৩ ১৫ 
উপদেশ ১৫২ ৪ ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়। 
রক্তাণড রোগের লক্ষণ ১৫৩ ৯ | অশ্বের লক্ষণ ১৬৬ ২ 
ইহার চিকিতস! ১৫৩ ,১৩ | ইহার চিকিতৎস। ১৬৬ ৯ 

একোন পঞ্চাশ অধ্যায় । চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় । 
উন্নীত রোগের লঙ্ষ৭ ১? ২ | উতকর্ণ বোগ ' ১৬৭ - 
ইহার চিক্িশুসা ১৫৬ ২1 এই রোগের লক্ষণ ১৬৭ ৪ 

ছিপধাশ অধ্যায়। ইহার চিকিশুসা ১৬1 ১৪ 
উদর রোগ ১৫৮ ২ ইচার অসাধ্য লঙ্ষণ ১৭১ ২ 
উদর রোগের নাম ও লক্ষণ ১৫৮ ৩ | উত্কর্ণ রোশের পথ্য -১৭১. ৭ 
যাযু জনিত উদর রোগের পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় । ' 

রাখা... ১৫৮ ৮] বাতব্যা্ি ১ষ্হয ৭ 



পৃঃ 

১৭২ 

উচিত 

১৭২ 

মন্যান্তম্ত রোগের লক্ষণ 

অন্যাচা্দী রোগের লক্ষণ ূ 

হন্ত গ্রহ রোগের লক্ষণ 

পৃষ্ঠগ্রহ বা পিঠধরা রোগের 
লক্ষণ ১৭২ 
একাজ বাতব্যাধির লক্ষণ ১৭৩ 

মগরোগ ১৭৩ 

সগ জস্ত ১৭৩ 

আক্ষেপ বা খেড়নী নামক 

বাতব্যাধির লক্ষণ ১৭৩ 

ভ্রামিতাক্ষ ১৭৩ 

কপোতকনিসাদী নামক 
বাতব্যাধি রোগের লক্ষণ ১৭৪ 
অগ্দিত নামক' ৰাতব্যাধি ১৭৪ 
ইহাদের চিকিতসা ১৭৫ 

বট পঞ্চাশ অধ্যায়। 
উন্মাদ ৰা ঘোড়া ক্ষেপা ১৭৬ 
উন্মাদের লক্ষণ ১৭৬ 
ইহার চিকিতসা ১৭৭ 

উদ্মাদের ধৃপ ১৭৭ 
সণ্তপঞ্চাশ অধ্যায় । 

গ্রহাবেশের লক্ষণ * ১৮৩ 
এছ দগের নাম ক. 

ইহাদের লস্স্্ণ ৬৮০ 

তরি গ্রহ পীড়িত অশ্বেশ লক্ষণ ১৮০ 

লো হতাক্ষ এহের লক্ষণ ১৮০ 
বিক্ূপাক্ষ গ্রহের লক্ষণ ১৮১ 

বলিগ্রহের লক্ষণ ১৮১ 
কাশিগ্রহের লক্ষণ ১৮১ 

সংকাশি গ্রহের লক্ষণ 
কৌবের গ্রহের লক্ষণ ১৮২ 
হৃসংস্থিত গ্রহের লক্ষণ ১৮২ 
বৈশাখ গ্রহের লক্ষণ ১৮২ 
ম্বগহেব লক্ষণ ১৮২ 

উদ্ধগ্রহের লক্ষণ ১৮৩ 
ৰরুণ গ্রহের লক্ষণ ১৮৩ 
দ্বিতীয় প্রকার বরুণ গ্রহের 
লঙ্ষণ ১৮৩ 

তৃতীয় প্রকার বরুণ গ্রহের 
লক্ষণ ১৮৩ 
অপর প্রকার বরুণ এ্রহের 

লক্ষণ ১৮৩ 
রবিগ্রহের লক্ষণ ১৮৪ 
জলগাহাবেশের লক্ষণ ১৮৭ 

বৃহস্পতি গ্রহাবেশের লক্ষণ ১৮৪ 
সোমগ্রহাবেশের ক্ষণ ১৮৫ 
সূরধ্যগ্রহাবেশের লক্ষণ ১৮৫ 
দারুণ গ্রহ্াবেশের স্থান ১৮৫. 

লোহিতাক্ষ প্রভৃতি গ্রহাবেশের 
স্থনি « ১৮৫ 

এহাবেশের চিকিৎসা ১৮৬ 

অন্টপপহাশ আধায়। 

শোষ রাগের লঙ্ষণ ১৮৮ 

বার জনা শোহের লঙ্ষণ ১৮৮ 

পিন্ত জন্য শোষের লক্ষণ ১৮৮ 
কফ ্রন্য শোঁষের লক্ষণ ১৮৯ 
সন্লিপাত অন্য শোষের লক্ষণ১৮৯ 

শোষ রোগের বিশেস লক্ষণ ১৮৯ 

সি 

১২. 

১৫ 

১৩ 

১৭ 

১ 

১২ 

১৭ 

১৩ 

১৩ 



ভাগনালী 

ং 

ব্যাপত লক্ষণ অর্থাৎ লবণ প্রভৃতি 

ত্রব্যের অধিক ভোজন জনিত রোগের 

লঞ্চণ 

ইহার চিকিৎসা ১৯২ 

অধিক ধান্য ভোজন জনিত রোগের 

লক্ষণ 

ইহার চিকিতসা ১৯৬ 

আধক স্থুরা পান জনিত রোগের 

২৯৫ 
৪ 

2/ 

১৩ 

লক্ষণ ১৯৬ ১৮ 

ট্হীর চিকিওস! ১৯৭ ২ 

তধিক দুগ্ধ ভোজন জন্ত রোগের 

জক্ষণ ১৯৭ ৫ 

ইহার চিকিতসা ১৯৭ ১৯ 

একবহ্িতম অধ্যায় । 
বিষের লক্ষণ ৯১৯৮ ২ 

ঘিফের প্রকারের. ৯৯৮ ৩ 

| 
। 
! 

€ 

॥ 

১৯৬ ৭. 

ফর্ডঙ্গ ভক্ষণ জনিত রোগের 

বিশেষ লক্ণ 

ইহার চি-কহসা 

চতুঃষগিতম অধ্যায়। 

২৩ 
৬, 

৷ সাধশ্সাধ্য নিণয় . ৯০৪ 

ৰ সবের প্রকার ও নাম ৭৪ 

অপাধ্যের প্রকার ও নাম ২৭৪ 

কষ্ট সাধ্োর লক্ষণ ২৯৪ 

স্বভাব ব/তিক্রম নামক. কষ্ট সাধ্যের 
ল্?গ . ২*৪ 

সাধ্যরোগ অসাধ্য হইবার 

কারণ ২৬৫ 
যাপ্যের লঙ্গণ ৬৫ 

অন!ব্যের লক্ষণ ২৩৫ 

অপরকতিবিধ অসাধ্ের 

লক্ষ? ২৯৬... 

১ ্ 

৮৯২ এরি পং- . নি প্ঃ বু 

ইহাদের চিকিৎসা ১৮৯ ১৯ | সর্পনষ্ট শশ্বের লক্ষণ ১৯৮ 
বারু জন্য শোধ রোগের বিশেষ ৃ স্থাবর বিষেষ্ঠ লক্ষণ. ৯৯৮ ৯. 

চিকিৎসা ১৯০ ৪ | ইহার চিকিংস! ৯১৯ 

পিত্ত জন্য শোষ রোগের | বিষকগ দ্রব্য ৯৯৯ ৯ 
চিকিতসা ১৯১ ৫ | অপরপ্রকার চিকিত্সা ২০০ ৯ 

কিফ জন্য শোষ রোগের দিষগ্রিতম অধ্যানর। 
চিকিতসা ১৯১ ১৩ | অপম্মার রোগ ২০৯. 
সন্লিপাত জন্য শোষ রোগের অপস্মারের লক্ষন ২৬১ 

চিকিৎসা ১৯২ ৫1 ইহার টকিতসা ২৯ 

একোণ পঞ্চাশন্তম অধ্যায়। ভ্রিষিতম অধ্যায় ॥ 
বাতবলামক রোগ ১৯৩ ২] কড়িং খাইয়া অশ্মদিগের যে রোগ হয় 
ইহার চিকিতসা ১৯৩  ১* | ভাহার নাম গু লক্ষণ ২৭২ ২ 

বইীতম অধ্যায়। ১. ফড়িঙ্গের জাতি নির্য় ২০২ 1 



সত 

অশ্ববৈচাক ২/৪ 

পৃঃ পং ূ পৃঃ. পং 

অসাধ্য দিণয়ে চিকিৎসককে ূ অধম অশ্বের রসোনের শাত্রী 
উপদেশ | ৯১৬ ২। নির্নয় ২১৬ ২ 

লাধারোগের লক্ষণ ২১৩ | মাত্রা কমাইবার প্রণাণপী ২১৬ ণ 

রোগহীন অশ্বের লক্ষণ ২১৭ ১৩; রসৌন রসের অনুপান ২১৬ ২* 

রোগ দুশ্চিকিতস্য হইবার ৷ রসোন রস তীক্ষবোধ হইলে তাহ। 

কারণ ২১১ ২. প্রয়োগের উপায় ২১৭ ৫ 

পঞ্চষগ্রিতম অধ্যায় । রসোন প্রযোগের নিষিদ্দ কাল২১৭ ১৬ 

বাতাদি প্রকৃতির লক্ষণ: ২১২ ২ । বর্ষাকীলে রসোন প্রয়োগের 

বাত প্রকৃতি অশ্বের লক্ষণ ২১২ ৫ ৰ আবশ্যুকাত। ২১৭ ১৯ 

পিক্ত প্রক্কাত অশ্বের লক্ষণ ২১২ ১০ ; পিন্ত প্রকৃতি অশ্বের রসোন 
কফ প্রকৃতি অশ্থের প্রয়োগের নিয়ম ২১৮ ,২ 
লক্ষণ ২১৩ ২1 কফ প্রকুতি অশ্বের রসোন 

বাত পিন্ধ প্রকাতি অশের প্য়াগের নিয়ম ২১৮ 

লহ 2১৩ ৬: ইচার পণ্য নির্নয় ২১৮ ১২ 

কফ পিন প্রকৃতি তশ্খের | কিন্নপ রসোন প্রয়োগ 
পেনঃণ ২১৩ ১২ | নিষেধ ২১৯ ১ 
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অ্-টল্যদ্যন্ষ 

প্রথম অধ্যায় 

উদ্দেশ 

যিনি নকল প্রাণীর “শম্” অর্থাৎ মঙ্গল করেন 
বলিয়৷ শঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন--যিনি 
চরাচর বিশ্বের “শিব” অর্থাৎ কল্য।ণ-সম্পাদনের 
নিমিত্ত “শিবা” নাম ধারণ করিয়াছেন, এই ছুই 
দেবতা শঙ্কর ও শিবাকে ভক্কতিপুর্বক নমস্কার 
করিয়। মহাত্মা বিজয়দত্তের পুত্র মহামতি জয়দত্ত 
অশ্ব-বৈদ্যক নামে এক খানি গ্রস্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন । 

ভগবান্ ধন্বস্তরি, মহামুনি শালিহোত্র এবং 
জগঘিখ্যাত মহামনা নকুল বশ্বজাতির শুভাশু ভ- 
সূচক লক্ষণ, রোগ, ওষধ, পথ্য ও স্বাস্থ্য-সন্বন্ধে 



২ অশ্ব-বৈষ্ভক 

যাহ! বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি বিস্তীর্ণ এবং 
ছুরধিগম, এ কারণ মহাপামস্ত জয়দত্ত অল্পায়াসে 

সাধারণের অবগতির জন্য এ সকল মুনি ও মহাতা- 
দিগের শাস্ত্র সম্যক আলোচনা! করিয়। সংক্ষেপে 

অশ্বদিগের শুভাশুভসুচক লক্ষণ, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ 
ওধধ ও চিকিৎসা এই অশ্ব-বৈদ্ধক নাগক গ্রন্থে 

কীর্তন করিয়াছেন । 

এই অশ্ববৈগ্যক নামক গ্রন্থ ৬৮ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । 
ইহাতে এক হাজার আটশত শ্লোক আছে। এই 
মকল অধ্যায়ে অশ্বদিগের প্রদেশ, লক্ষণ, আয়ু, 

বয়ন, দশার বিভাগ, ক্ষেত্র, জন্মভূমি, বাহন, বন্ধ্যা- 

চিকিৎসা, প্রসৃতি-চিকিৎলা, অশ্ব-শাবকের প্রতি- 
পালন, দ্রব্যমাত্রা-বিধি, দ্ব্যগুণ, পোঁষণক্রম, ক্ষার- 

অগ্নি, ও শস্ত্রকর্ম, শিরাবেধবিধি, অনুবাসনবন্তিবিধি, 

নিরহবন্তিবিধি, নম্তকর্, ম্বেদবিধি, ম্নেহপান- 

বিধি, তৈলপাক, দ্বতপাক, শ্রান্তোপচার, ত্রিবিধ 
অরিষ্ট, বেধারিষ্ট, কটিবেধ, ম্বগী, বায়ু-পিত্-কফের 
প্রকোপহেতু, ব্যাধিনির্দেশ, মুখরোগ, নেত্ররোগ- 

প্রকরণে--কাচ, প্রচার ও রক্তদোষ, পাটল, মুপ্ত- 

জাল, মুগ্জক, বুদ্বুদ্, পৃযত্রাব, জলআাব, প্রসন্নান্ধ, 



প্রথম পরিচ্ছেদ 

নক্তান্ধ, তিমির, রক্তআাব, অভিষ্যন্দ, চিপিটক্, 

বত্মবকুন্দ ইত্যাদি। রক্তবিঘাত, শিরোরোগ ও অন্যান্য 
রোগের লক্ষণ ও চিকিতসা, রোগের সাধ্য-অসাধ্য, 

কষ্টসাধ্যনির্য়, অশ্বদিগের প্রকৃতি ও রমোন ও 

গুগগুলু প্রস্তুতির রলায়ন বল! হইয়াছে । 



দ্বিতীয় অধ্যায় 
শ্পস্বিিি ৫05৬ 

অশ্বশরীরে প্রদ্দেশ-বিভাগ 

অশ্বদিগের শুভাশুভ-লক্ষণ, রোগের চিহ্ন ও 

চিকিৎসা বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 
অশ্ব-শরীরে প্রদেশ-বিভাগ, অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 

স্থান ও নাম জানা নিতাস্ত আবশ্যক। অতএব 
এই অধ্যায়ে প্রদেশ-জ্ঞান-বিষয়ের উপদেশ দেওয়া 

যাইতেছে । অশ্বহিতাকাজ্ষী মহানুভ্ভবগণ এ বিষয়ে 
অবধান করিবেন । 

লিহবা বলিয় যাঁহাঁর প্রসিদ্ধি আছে অর্ধাৎ 

লোকে যাহাকে জিহ্বা বলে, তাহার নিন্নদেশের 

নাম “সুনা” অর্থাৎ অধোজিহ্বিক ( আলজিব )। 

জিহ্বার উপরিভাগে তালুপ্রদেশ। তালুর অগ্রভাগে 

দস্তপীঠ অর্থাৎ দস্তবেষ্ট (দীতের আধার-মাড়ি ), 

এই দস্তবেষ্টে দাতলকল বাহির হয়। অশ্বদিগের 

মুখের সম্মুখে দাত উপরে ও নিন্ষে ছুই দারিতে 
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জম্মিয়। থাকে । গে প্রভৃতি পশুর ন্যায় কেবল 

নিন্ন সারিতে জন্মে না। নীচের দম্তবেষ্টের 
নিল্গভাগকে চিবুক কছে। 

আর চিবুকের উদ্ধভাগকে অধরোষ্ঠ কহে। 
চিবুকের দুই পাশের নাম হন ( চোয়াল )। 
মুখের ছুই পাশে ছুইটী স্থানের নাম স্যন্ক অর্থাৎ 

শ্ক্কণী। উপরের ঠোটের উদ্ধভাগকে প্রপাণ 

বলে। তাহার উদ্ধভাগের নাম প্রোথ। প্রোথের 

নিকটে নাসিকার দুইটি ছিদ্র আছে। 
নাসার ছিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া চক্ষুকোটর 

পর্য্যন্ত স্থানের নাম ঘোণ। ( নাকর্দাড়ি )। 

ঘোণ! অর্থাৎ নাকর্দাড়ির দুই পাশে দুইটি গণ্ড 

অর্থাৎ (গাল)। তাহার ছুই পাশের নাম 

ক্ষীরিকা। চক্ষুর নিন্নভাগের নাম অশ্রম্পাত 
অর্থাৎ যেখানে চোখ হইতে জল গড়াইয়! পড়ে 
তাহার নাম অশ্রুপাত। চক্ষুঃসীমান্ত হইতে 

* কর্ণমূল পর্য্যন্ত যে স্থান তাহাকে অপাঙ্গ বলা যায়। 
চক্ষুকোটরের মধ্যব্তী স্থানের নাম কনীনিক।। 

এই কনীনিকার মধ্যে সাদা ও কৃষ্ণ দুইটি ভাগ 
আছে। তম্মধ্যে কৃষ্চভাগের নাম মগ্ুল, চক্ষুর 



৬ অশ্ব-বৈষ্ভাক 

আচ্ছাদনের নাম বর্জ (পাত! )। চোখের 
পাতার উপরিভাগের নাম অক্ষিকৃট | 

অক্ষিকূটের উপরিভাগে ছুই ধারে ছুইটি জ 
আছে। তাহার উদ্ধে ললাট, ললাটের উপরিভাগে 
কেশাস্ত, কেশান্তের উদ্ধে শ্রুবস্থান, শ্রগবেরই 
উন্নতভাগে মস্তক, মস্তকের ছুইপার্খে ছইটা কর্ণ। 

কর্ণদ্বয়ের মূলভাগ দুইটির নাম শক্ষুলী। 
পূর্বেবাক্ত অপাঙ্গ স্থানের ছুই অঙ্গুলি দূরে শঙ- 

স্থান। শঙ্খ ও কর্ণ সীমান্তভাগের মধ্যবর্তী স্থানের 
নাম কটাক্ষ । কর্ণের ছয় অঙ্কুলি নিন্নভাগে বিদ্ধ 
নামে এক মর্স্থান আছে। ঘণ্টাবন্ধনের নিকটবত্তী 
স্থানের নাম নিগাল | 

নিগাল স্থানের অধোদেশে গলা, তাহার অধো- 

ভাগের নাম ক । অনন্তর আনুপূর্ববিক ভাবে 
বক্ষঃ, ক্রোড়, হৃদয় ও কুক্ষি অধোভাগে অবস্থান 

করে অর্থাৎ কণ্ঠের অধোভাগে বক্ষঃ, বক্ষের অধো- 

ভাগে ক্রোড়, ক্রোড়ের অধোভাগে হৃদয় ও হৃদয়ের, 

অধোভাগে কুক্ষি। গরীব! অর্থাৎ ঘাড়, ইহা লোক 
প্রসিদ্ধ । এই গ্রীবার উপরে কেশর জন্মে। 

এ্রীবা ও স্ন্ধস্থানের মধ্যবত্তী ভাগের নাম বাহ 
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অর্থাৎ বহন করিবার জন্য যে স্থানে হাক্কা পরান 

হয়। 

বাহ স্থানের উপরিভাগের নাম কাকস্ বা ককুদ 

(ঝুঁট)। তাহার পর পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী 
স্থানের নাম আসন। 

ককুদের ( ঝু'টের ) নিন্নভাগে ছুই পাশে ছুইটি 
অংস। অংসের অপর নাম নিবন্ধ । অংসদ্ধয়ের 

অধোভাগে ছুইটি বাহু। বাহুদ্ধয়ের মধ্যে ছয় 

অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের নাম বাহা। 

বাহুদ্বয়ের অভ্যস্তরভাঁগে “কিণ” নামে ছু ইটি স্থান 
আছে, ইহ অতি প্রপিদ্ধ। এই কিণ স্থানের নিন্গে 
“জানু” | জানুর উপরিভাগের নাম “কলাচী” এবং 

নিম্নভাগের নাম “মন্দির” । এই জানুর অধোদেশে 

জঙ্ঘা। জঙ্ঘার ছুই পার্থের ছুই স্থানের নাম 
«“কল”। জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধিস্থল আছে 

তাহাকে এষিক বলে। এই সন্গিস্থলের উপরি- 
“ভাগের নাম পপলিহস্ত” এবং নিন্গভাগের নাম 

কৃর্চ, এই কৃর্চ স্থানের মধ্যভাগের নাম কিণ, 
এবং অধোভাগের নাম কুষ্টিক, এই কুষ্টিকের 
নিন্মেই খুরসন্ধি। খুরসন্ষির নিন্মভাগে খুর 
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অবস্থিত । খুরের ছুই পার্খের স্থানকে পাঞ্জি অর্থাৎ 
গোড়ালি বলে । খুরের অগ্রভাগে নখ উৎপক্ন 

হয়, (যাহ! লাল বাঁধাইবার কালে কাটিয়া ফেলা 

হয়) খুরের তলের যে স্থান মাংসহীন তাঁহাকে 

মণ্ডকী কহে । আর খুরের তলে যেস্থান মাংস- 

ময়, তাহার নাম ক্ষীরিকা | 

পূর্কেব হৃদয়স্থানের অধোভাগে কুক্ষি স্থান বলা 
হইয়াছে, এই কুক্ষি স্থান (কুকৃ) হৃদয়ের অধোভাগে 
ছুই পার্ষে অবস্থিত জানিবে । কুক্ষির (কুক্ স্থানের) 

মধ্য স্থলে “রন্ধ” ॥ রন্ধ, স্থানের উদ্ধভাগে “উপ 
রঙ্ধ” নাঁমক স্থান । | 

উদর (পেট) পার্খদ্বয়ের মধাস্থলে অবস্থিত, এই 
উদরের মধ্যভাগে নাভি । নাভি হইতে একটি 

রোমের রেখার মত স্থান আছে, তাহাকে রোম- 

রাজি কহে । অনস্তর মুত্রকোষ, অর্থাৎ লিঙ্গের 

থলি, ( যাহাতে লিঙ্গ লুকায়িত থাঁকে )। 

কটি অর্থাৎ কোমরের পশ্চিমভাগে যে ছুইটি 
“পট” অর্থাৎ উচ্চ স্থান আছে, তাহাদিগকে স্ফিক 
অর্থাৎ পাছা বলে । পুচ্ছমূলের মাংসময় স্থানকে 

পুচ্ছমূল কহে । ইহার নিন্ঘভাগে “পায়ু” বা গুহ 
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দ্বার, এই গুহা-দারের নিন্নদিকে একটী মীবনী, 
[ সেলাই করার মত একটা চিহ্ত] আছে, 
তাহাকে সীবনী বলে। সীবনীশচিহ্বের নিন্ে অগ্ড- 

কোম। অতঃপর কটিসন্ধি অর্থাৎ কোমরের সন্ধি- 
স্থান, ( এই স্থানে কুষ্রী রোগ হয়) এই স্থানের 

নিন্মভাগে উরুসন্ধি, অর্থাৎ স্ফিকের অস্থির সহিত 

উরু-অস্থির সংযোগস্থান । অনস্তর উরু, এই 
উরু-অস্থির শেষভাগের নাম উপ্নপাস্ত অর্থাৎ উরু 

স্থানের শেষভাগ । এই স্থানে ফলক-অস্থি অর্থাৎ 
জঙ্ঘাস্থির সহিত উরু-অস্থির সন্ধি হইয়াছে, এই 

ভান্য ইহাকে ফলমুদ্দি কহে । 
এই ফলসন্ধির নিন্ভাগের নাম স্থুর,তাহার অধো- 

ভাগের নাম মন্দির, মন্দিরের নিকটে পঁকণ” স্থান, 

ইহার পরে ক্রমশঃ অধোভাগে কলা, কুর্চ ও কুষ্ঠিক1। 
খুরের নিন্ম ভাগে মণ্ডুকী স্থান। বক্ষঃ, গ্রীবা, মস্তক 

ও মুখ এই সকল অঙ্গ পুর্ববকায়ে অর্থাৎ অশ্রশরীরে 
সন্নিবেশিত আছে । পৃষ্ঠদেশের,নাম মধ্যম অবয়ব ॥ 
আর কটিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া খুরের শেষ 
পর্যন্ত স্থানের নাম পশ্চিমকায় অর্থাৎ পশ্চাৎ শরীর । 

পূর্ববশাস্ত্রান্ুলারে এই সকল প্রদেশ বণিত হুইল । 
খ্ছ্ 
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পবিস) সি 

( অঙ্গ-লক্ষণ ) 

মহামূশি শালিহোত্র অশ্বদিগের যে মকল শুভা- 

শুভ লক্ষণ বলিয়াছেন, আমরা এই অধ্যায়ে সেই 

সকল বর্ণনা করিব । যেহেতু অশুভ লক্ষণযুক্ত 

অশ্ব, গ্রহণের উপযুক্ত নয়। অতএব যে নকল 

অশ্থের শুভলক্ষণ আছে, আর যে মকল লক্ষণে 

রাঁজাদিগের জয়রৃদ্ধি হয়, এবং সকল প্রকার দোষ 

নষ্ট হয় এইরূপ অশ্বের লক্ষণ বলা যাইতেছেঃ-- 
সম্প্রতি অশ্বদিগের শরীরস্থ লক্ষণ বলা যাইতেছে । 

ওষ্ঠ, স্যক্কণী, জিহ্ব!) দন্ত, মুখ, তালু, নামিকা, 

গণ্ডত্বয়, নেত্রদ্বয়, ললাট, মস্তক, কেশ, কর্ণপুট, 
গ্রীবা, কেশর, ক্কন্ধ, বক্ষঃ, বাহু, জঙ্ঘা, জানু, 

কুর্চস্থান, পাদচতুষ্টয়। পার্শ্ব, পৃষ্ঠভাগ, কুক্ষি, কটি, 
পুচ্ছ, লিঙ্গ, অগুকোষ ও উরুদ্বয় এই সকল গ্মবয়ব 

ও প্রত্যবয়বে যে সকল ম্থলক্ষণ ও অলক্ষণ থাকে, 

তাহা বল! হইতেছে । 
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আর আবর্ত (ভূঙ.রি ), পুণগুক ( ডোরা ভোর! 
দাগ), পুষ্প (বিন্দু বিন্দু চিহ্ত ) ( ভাষায় যাহাকে 

ফুল উঠা বলে ), গতি (চাল), বণ (রং), স্বর (গলার 

আওয়াজ )১, মহাদোষ উৎপাত, শরারের কান্তি, 

গন্ধ, সত্ব ও প্রমাণ ছার! অশ্বদিগের যেরূপে শুভা- 

শুভ লক্ষণ অবগত হওয়। যায়। ত্রিকালজ্ক শাল- 

হোত্র প্রভৃতি মুনিগণ যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন 

তাহা যথাক্রমে বল! হইতেছে । 

১। অশ্বদিগের ওষ্ঠদ্বয় যদি ঈষৎ রক্তবর্ণ, 

লোমহীন এবং কোমল হয়, তাহ! হইলে তাহ। 

শুভ লক্ষণ । 

আর প্রোথস্থান যদি (নাসা-ছিদ্রের উপরি- 

ভাগ) (যাহার সাহায্যে অশ্বগণ নাকের শব্দ 

করে ) বেশ শুম্দর ও উন্নত হয় তবে ইহা অতি 

প্রশস্ত | 

ইহার বিপরীত হইলে বর্জনীয় । অশ্বের 
সক ণীদ্বয় € ওষ্ঠ-পার্খন্বয় ) (01087 91 61791700501) 

স্বভু হওয়া উচিত। 
জিহ্বার রক্তত। প্রশংলনীয় । ইহার বিপরীত 

অর্থাৎ জিহবা! কালবর্পের ব1 মিশ্রবর্পের বা ব্যাত্র- 
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জিহ্বার মত জিহ্বা হইলে তাহা দোষাবহ । কিন্তু 

জিহবা! পাতল। এবং দীর্থাকৃতি হইলে ভাল । 

দন্তগুলি ঘন ঘন, চিন্কণ, স্থগঠিত, ও ( দাতের 

মাড়িতে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ) সমান (উচু নীচু 

নহে ) হইলে উত্তম। 
নিন্ম ও উর্ধভাগে ছয়টী ছয়টা করিয়। দস্ত 

হওয়াই সম্ভব। ইহার অধিক বা ন্যুন ভাল 

নয়। 

অশ্বদিগের মুখমণ্ডল উচ্চনীসিকাবিশিষ্ট, 
নির্মাংস ও প্রিয়দর্শন হইবে । “মুখের অভ্যন্তরভাগ 
স্থগন্দি হইলে সে অশ্ব শ্রেষ্ঠ, বিপরীত নিন্দিত। 

ইহাদিগের তালু রক্তবর্ণ, নাসিকাদ্ধয় পুটাকার 
অর্থাৎ শোভন আবরণযুক্ঞ এবং গণগ্ুস্থল (গাল, 

ছুটী ) নাত্যুচ্চ নাঁতিনীচ (ফলতঃ সমান) হইলে 

তাহ! শুভজনক বলিয়! কীণ্তিত হইবে৷ 
অশ্বদিগের মেত্রদ্বয় মগ্ ব৷ মধুতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, 

নিদ্ষ, দীর্ঘ, প্রশস্ত এবং স্ুবদ্ধ অথব। স্বর্ণ-বর্ণ- 
বিশিষ্ট ও বিশাল হইলে শুভদায়ক। কিস্তু নির্গত 

( বাহির হইয়। পড় ), টেরা ও ঘোলাটে চক্ষু ভাল 

নহে । অশ্বজাতির ললাট ( কপাল ) প্রশস্ত, অনিন্ 
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ও আবর্তযুক্ত ( ভূউ.রিবিশিষ্ট ) হইলে শাক্ত্রকারের। 
তাহাকে স্থলক্ষণ বলিয়৷ থাকেন। 

মস্তক দুইটী ভুঙরির দ্বার ভূষত ও গোল, 

এবং সমান হইবে । আর মাথার চুল মু, চিক্কণ 

ও বহুল পরিমাণে উদগত হইবে । 
যে অশ্বের কণদ্ধয়ে বড় ঝড় লোম থাকে না, 

কিন্তু কর্ণের অগ্রভাগ তীক্ষ হয় আর কর্ণ মোট! 

হয় না কিন্তু ছোট ছোট হয়, এই অশ্ব প্রশস্ত । 

অশ্বের গ্রীবাদেশ স্থর্ন্ত (গোলাকার ), কুঞ্চিত 

( বক্র ) হইলে সেই অশ্ব ধন-ধান্য বৃদ্ধি করে। 
অশ্বের কেশর ( ঘাড়ের উপরিভাগের লোম ) 

সৃছু হইবে, কদাচ জটাবদ্ধ হইবে না। আর ক্ষঞ্থ 
স্থদ্ড় এবং স্থবদ্ধ ( স্থগঠিত ) হইবে । 

বক্ষঃস্থল বিপুল ( চওড়া ), শিরাবিহীন, নির্গতি- 

প্রায় এবং বাহুদ্ধয় ( অগ্রবত্তী পদদ্বয়ের জানুর 
উপরিভাগ ) বৃক্ষের ন্যায় সরল হইবে । জানুদ্ধয় 

" গুঢ় ( সংবৃত ), জড্ঘা দুইটা অবক্র (সরল) এবং 
মাংলবিহীন, কুর্চস্থান গোলাকার, সমান, অনুন্নত, 

নাতিনীচ, এবং গ্রন্থ ও ব্রণশূন্য হইবে । খুর 
চারিটা গাধার খুরের মত গোলাকার, দৃঢ়সন্ধি- 
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বিশিষ্ট এবং অধোদেশে দৃঢ় মাংসযুক্ত হইবে । 
পার্খঘয় বৃত্ত ও মাংনল (মাংস দ্বারা শোভিত ) ও 

সমান আকার ( উচ্ু-নীচুবিহীন ) হইবে। 
উদ্দর অবিলম্বা ( ঝুলিয়৷ ন! পড়। ) এবং স্থুবৃত্ত 

(জমাটভাবে সংলগ্র)। আর পৃষ্ঠদেশ সমান ( উচু- 
নীচুহীন ) অনতিদীর্ঘ (কিঞ্চিৎ বিনত ), কটিদেশ 
( কোমর ) গোল, স্থুল ও জমাট হইবে । 

পুচ্ছ (লেজ) চিন্ধণ, কোমল ও দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ 

দ্বার শোভিত । আর অগুদ্ধয় সমান, গোলাকার, 

ঈষৎ লম্বমান ও লোঁমবিহীন হইবে। লিঙ্গ হুস্থ 
( ছোট) এবং কৃষ্ণবর্ণবিহীন হইলে ভাল। উরুদ্দয় 
আনুপূর্ববকভাবে (ক্রমশঃ উর্ধদিকে ) আয়ত 

অর্থাৎ স্থল হইবে । পশ্চাৎ পদের জঙ্ঘ। ও খুর, 

অগ্রবত্তী পদের ন্যায় হইবে (অর্থাৎ অগ্রবন্তী পদে 
যে যে লক্ষণ বল! হইয়াছে, পশ্চাৎ পদেও মেই 
সেই লক্ষণ অবগত হইবে )। 

অশ্বদিগের অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে যে সকল শুভ 
লক্ষণের কথা বল৷ হইল, অশ্ব-শান্ত্র-প্রবর্তক মুনিগণ 
এতাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট অশ্বকেই উত্তম অশ্ব বলিয়! 
কীর্তন করিয়াছেন । 



ভৃতীয় অধ্যায় ১৫ 

আবর্ত ( ভূঙরি )। 
অনস্তর অশ্বদিগের শরীরে শুভাশু-ভব্যপ্তক 

আবর্তের (ভূঙরির ) বিষয় বলা হইতেছে । এই 

আবর্ত সম্টিতে ৯৬ ছিয়ানব্বইটী, তন্মধ্যে মশ্ব- 
দিগের প্রপাণাদি শুভপ্রদেশে যে ২০ বিংশতি 

প্রকার (ভূউরি) প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহারা 
শুভদায়ক। 

আর নাসিকা-পুট প্রভৃতি স্থানে যে ৭৬ ছিয়াত্তর 

প্রকার আবর্ত উৎপন্ন হয়, তাহারা অশুভদায়ক 

বলিয়া জাঁনিবে । 
অশ্ব-শাস্ত্রকার মহাতা! নকুল ১৩ তের প্রকার 

মাত্র শুভ ভূঙরির কথা বলিয়াছেন। এই মকল 
ভুঙরির অবশ্থিতির স্থান ক্রমশঃ বলা যাইতেছে । 

ললাট, মস্তক, শ্রীবা, হৃদয়, পদ, পক্ষ, মণিবন্ধ, 
নাভিদেশ, ক্ষন্ধ, পার্থ গল, মুখ, কুক্ষি, রন্ধ ও 
কটিদেশ__ 

এই পঞ্চদশ স্থানে পঞ্চদশ প্রকার ভুঙরি 

উৎপন্ন হইয়! থাকে । 
তন্মধ্যে রন্ধ ও কটিদেশ ব্যতীত ন্য ত্রয়োদশ 

স্থানের ভুঙরি বিশেষ শুভাবহ। 



১৬ অন্ব-বৈছ্াক 

শুক্রীচার্ধ্য বলেন, গল মধ্যে, পৃষ্ঠ মধ্যে, ওষ্ঠের 
উপরিভাগে, অধরের নিন্নভাগে, কর্ণ ও নেত্রের 

মধ্যবর্তী স্থানে, বাম কুক্ষি ও পার্খদ্বয়ে এবং উরু্ধয়ে 

যে সকল ভূঙ রি বিদ্যমান থাকে, তাহার শুভপ্রদ। 

আর পদদ্ধয়ের অগ্রভাগে যে সকল আবর্ত ( ভুউরি ) 

প্রকাশিত হয়, তাহারা ভাল বলিয়া জানিবে। 
কপালে যদি এক জোড়া ভূউর্যর পৃথক পৃথকৃ ভাবে 

সমুত্পন্ন হইয়! প্রকাশ পায়, তবে তাহাদের নাম 

ূর্ধ্যচন্দ্র হয়। ইহা অশ্ব্দিগের অত্যন্ত শুভ 
চিহ্ন | 

বৃহৎসংহিতাঁয় বল। হইয়াছে, , যে নকল ভুঙর্যর 
প্রপাণ (উপরি ঠোট), গল, কর্ণ ও পুষ্ঠ-মধ্যে, 
চক্ষুদ্বয়ের উপরিভাগে, ওষ্ঠ, উরু, বাহু, কুক্ষি, পার 
ও ললাট স্থানে সমুন্তুত হয়, তাহারা অতি শুভ 

ফ্লদায়ক । 
অগ্নিপুরাণে এইবরূপ লিখিত আছে যে, স্যন্কণী- 

দ্বয়ে, (০০0৩৮ 9£ 08৪ ৮১০০) ললাটে, কণমুলে, 

নিগালপ্রদেশে ( ঘণ্টাবন্ধন-স্থানে ), বাহু-মূলে, ও 
গলদেশে যে সকল ভুঙরি জন্মিয়৷ থাকে, তাহার 

শ্রেষ্ঠ । 



তৃতীল্প অধ্যায় ১৭ 

প্রপাণ অর্থাৎ ওষ্ঠের উপরিভাগে যে সকল 

আবর্ত উপ্পন্ন হয়, তাহার শুভফল দান করে। 

আর স্যককণীদয়ে যে আবর্ত দেখ! যায়, তাহ! 

সর্ববকাম ফলপগ্রদ | 

ইহারা! সংখ্যায় ৩ তিনটী বা ৪ চারিটী হুইয়। 
থাকে । 

ললাটদেশে যদি দুইটী ভূঙরি বাহির হয়, তাহ! 

হইলে অশ্ব ধন্যতম বলিয়! পরিগণিত হইয়। থাকে । 

কিন্ত এ ললাটে যদি আনুপুর্বিবকভাবে তিনটি 
ভূঙরি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে নিঃশ্রেণী 
কহে। এই নিঃশ্রেণী নামক আবর্ত অশ্বন্বামীর 

সর্ববার্থপাধক হয়। 

শুক্রাচাধ্য বলেন যে, কপালে উপযুঠ্পরিভাবে 
পৃথক পুথকৃ ৩ তিনটী ভুউরি হইলে শুভ 

হয়। আর অতি সংলগ্রভাবে উৎপন্ন হইলে অশুভ 

হয় । 

,কিস্ত ভ্রিকোণ আকারে উৎপন্ন হইলে তাহা 
ছুঃখদায়রু হয়। 

এ সম্বন্ধে নকুল বলেন যে, ললাটে উদ্ধাধো- 
ভাগে ৩ তিনটী ভুঙরি উৎপন্ন হইলে তাহার নাম 

৮৫. 



৬১৮" বশ বৈষ্কক 

ভ্রিকুট । এই ত্রিকুট আবর্ত অশ্ব-্বামীর অশ্ব বৃদ্ধি- 
কারক হইয়া! থাকে । 

মস্তক ও কেশ সীমান্তের, মধ্যবর্তী স্থানের নাম 
শ্র্ব। এই স্থানে ভুঙরি হইলে অশ্বস্বামীর 
সর্বত্র জয় হয়। 

ঘণ্টা-বন্ধন-সমীপবন্তী স্থানের নাম নিগালদেশ । 
এই নিগ।ল স্থানের ভূঙ্রিকে দেবমণি কহে। 

ইহ] শুভদায়ী | 

অশ্বদিগের কর্ণমূলে, বাহুছয়ে, কেশ-সীগান্ত- 

প্রদেশে এবং মস্তকে যে সকল ভূঙউরি জন্মিয়! 

থাকে, তাহারা! সকলেই ভাল । 
পরস্ত মস্তকের ভূঙর বিশেষ শুভজনক। যে 

অশ্বের বক্ষঃস্থলে ৪ চাঁরিটী ভূউরি দেখা যায় এবং 
কণ্টে স্থম্পষ্উভাবে একটী ভূউ.রি লক্ষিত হয়, সেই 
অশ্ব সর্ববকামপ্রদ ও ধন্য বলিয় বিবেচিত হয়। 

নকুল ও শুক্রাচাধ্য বলেন, যদি কর্ণমূলে ও কর্ণ- 

দ্বয়ের মধ্যবত্তী স্থানে ২ ভুইটী আবর্ত (ভূঙ_রি) হয়, 
তাহ। হইলে তাহাদিগকে বিজয় বল যায়। এই 
বিজয় নামক শুভ চিহৃ যুদ্ধকালে জয়প্রদ হইয়! 
থাকে । আর কঞ্টদেশে যে বৃহদাকারের একটী 



০ 
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এ ঈদ সী দি দা জি জী উট টা সি চি কাঠ এ না 108 ভ 88 9 লা এত 87 তত 

কত জি জ চি উজ উড উরি? উরি ভীত চি এ ডি উঠ ডি ভি? 358-2১22 





তৃতীয় অধ্যায় ১৯ 

আবর্ত (ভূুঙরি) উৎপন্ন হয়, তাহার নাম চিন্তামণি । 
এই ভুঙ.রি চিন্তিতার্থ বৃদ্ধি করে বলিয়। ইহার নাম 
চিন্তামণি হইয়াছে। আর রন্ধ-স্থানে (কুকের 
মাঝে) যদি ভুঙরি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ধাহার 
অশ্ব তাহার অভিলধিত বিষয়ে সিদ্ধ হইয়৷! থাকে । 

রন্ধ স্থান অপেক্ষা উপরন্ধ স্থানের (রহ্ধ, প্রদেশের 

উপরিভাগে) ভূঙরি অতিশয় শুভ ফলদায়ক 
জানিবে। যে সকল ভুঙ.রি শুভ প্রদেশে (ওঠের 
উপরিভাগ গ্রাস্ভৃতি স্থানে) শঙ্ছ, চক্র, গদা, বজ্জু ও 

ঝিনুকের আকারে উৎপন্ন হয়, তাহার! বিশেষরূপে 
শুভ, অর্থাৎ শুভ ফলদায়ক হইয়া থাকে । 

এ সম্বন্ধে শুক্রাচার্য বলেন-_ শঙ্খ, চক্র, গদা, 

পদ্ম, বেদি, স্বস্তিক, প্রাসাদ, তোরণ (গেট) ধন্সুঃ, 

পুর্ণ কুম্ত, মাল্য, মৎস্য, খড়গ ও শ্রীবংদ আকরৃতি- 

বিশিষ্ট আবর্ত সকল অতীব শুভদায়ক | 
অনস্তর যে কল আবর্ত অশ্ব স্বামীর ক্লেশ- 

দায়ক এবং ধনপ্রাণাপহারক অর্থাৎ অশুভজনক, 
ফলতঃ' অতি নিন্দিত, তাহাদের বিষয় বলা 
হইতেন্ছ। 

নালিকা ছিদ্রদ্য়ের মধ্যবর্তী স্থানের নাম 



২৬ অশ্ব-বৈস্ভক 

*প্রোথ” ইহ! পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে । এই প্রোথ 
স্থানে জাত আবর্ত অশ্বস্বামীকে বিনাশ করে । আর 
নাসিক। ছিদ্রের উদ্ধভাগে উৎপন্ন আবর্ত অশ্বস্বামীর 

র্লেশকারক হয়। 

অশ্বদিগের গালে প্রায়ই ভূঙ রি হয় না। দৈবাঁৎ 
যদি উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে তাহার ফলে অশ্ব- 
স্বামীর মৃত্যু হয় । কিন্তু এ বিষয়ে নকুলের মতের 
বিভিন্নত। আছে। তিনি বলেন, অশ্বের বাম 
গণ্স্থলে ভূঙরি বর্তমান থাকিলে তাহার ফলে ধন 
ক্ষয় হয়। 

আর দক্ষিণ গণুস্থলে (ডান দিকের গালে) 
ভুঙঁর থাকিলে তাহা শুভদায়ক এবং অশ্বস্বামীর 
স্থথ-সম্পদদ বৃুদ্ধিকারক হয়। এ সম্বন্ধে শুক্রা- 
চাধ্যেরও মতভেদ আছে । 

তিনি নকুলের মতের পক্ষপাতী হইয়াও কিছু 
বিশেষ বলিয়াছেন । যথা-_ 

যদি অশ্বদিগের ছুই গণগুস্থলে দুইটী ভুওংরি 
থাকে, তাহ। হইলে যশোবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধি হয়। 
আর বাম গণ্ুস্থলের ভুঙ(রির নাম “সাব”, ইহ! 
অশ্বের স্বামিনাশক । 







তৃতীয় অধ্যায় ২১ 

দক্ষিণ গণ্ুস্থলের ভূঙ.গির নাম “শিব”, ইহা 
অশ্বস্বামীর শুভদায়ক | 

ছুই গণ্ুস্থলে ছুইটী ভুঙরির নাম ইন্দ্র, 
ইহারা নৃপতির রাঁজ্য বৃদ্ধি করে। 

পুর্ববগুদেশ-বিভাগ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে-__ 
অপাঙ্গের ছুই অঙ্গুল দূরে যে স্থান আছে, তাহার 

নাম পশঙ্ঘ” | অশ্বস্বামীর বিনাঁশের জন্য এই স্থানে 
ভুউর জন্মিয়৷ থাকে | 

চক্ষুদ্বয়ের অধোদেশের নাম আশ্রুপাত (যে 
স্থলে চক্ষের জল গড়াইয়। পড়ে), এই অশ্রপাত 
স্থানে এক ভয়ঙ্কর ভুঙরি হয়, ইহাতে অশ্বস্বামীর 

ংশ সমূলে ধ্বংস হয়। 
ব্ধে গ্রেশে সমুদ্ভৃুত আবর্ত (ভুঙরি) শুভদায়ক 

নহে । ইহা অশ্বস্বামীর বন্ধু-বিচ্ছেদ ও অর্থ হানি 
করে। 

মস্তকের পশ্চান্তাগে যে শিরা আছে, তাহার 
"নাম প্মন্তা৮, তাহার উপরে ভুঙরি হইলে তাহা 
অতি কুৎসিত । 

কিন্তু শুক্রাচার্য্য বলেন,--গ্রীবাস্থলে (ঘাড়ে ) 
তিনটা ভুঙরি হইলে তাহা! অতি শুভজনক। 



২২ অশ্ব-বৈষ্ভক 

এতাদৃশ অশ্ব রাজমন্দিরে থাকিবার উপযুক্ত । 
ছুই কক্ষে ছুই কুকে) ছুইটী তুঙরি হইলে 

অশ্ব যুদ্ধে স্বামীকে নাশ করে । 
এ সম্বন্ধে নকুল বলেন, এক কক্ষে একটী 

ভুউরি হইলেও অশ্ব যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যুদায়ক হয় । 
আর ছুই কক্ষে দুইটী হইলেও স্বামী নাশ করে। 

শুক্রাচাধ্য বলিয়/ছেন--যদি অশ্বের মুখে ভুইটা 
ভূউরি এবং কুক্ষি-প্রদেশে একটী ভুঙরি থাকে, 
তাহ। হইলে অশ্ব ও অশ্বস্বামীর মৃত্যু নিশ্চয় 
জানিবে। | 

চিবুকের বাম ও দক্ষিণবর্তী স্থানের নাম “হ্নু* 
(38 ), এই স্থলের ভুঙরুর অতি ভয়ানক । চিবুক 
বলিতে নীচেকার ঠোটের নিন্নভাগ বুঝিতে হইবে । 
এই স্থলের ভুঙরি মঙ্গলদায়ক । 

কর্ণদ্বয়ের ভুঙব[রও ভাল নহছে। শুক্াচাধ্য 
বলেন, কর্ণ সমীপে ভুঙ রি এবং শুঙ্গ উৎপন্ন হইলে 
তাহা অতীব নিন্দিত লক্ষণ অর্থাৎ অশুভদায়ক । 

ক ও নিগালপ্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানকে ' গল! 
বলে। এই স্থানের আবর্ত মন্দ আর স্কন্ধসন্গিগত 
ভূঙরি অগডভজনক । 
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জঙ্ঘাদ্ধয়ের নিন্নভাগে যে গ্রশ্থি (গাঁইট) আছে, 
তাহার নাম কুর্চ। এই স্থানে আবর্ত জম্মিলে অশ্র- 

স্বামীর সংগ্রামে জীবন নষ্ট হয় । 

শুক্রাচাধ্য বলেন,__গল মধ্যভাগে যঙ্দি এক্টী 
ভূঙরি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সেই আবর্ত সর্ব 
প্রকার অশুভ নিবারণ করে । 

আর স্কন্ধের পার্খে একটী আবর্ত হইলে 
তাহাকে “পদ্ম” বল! যায়, ইহ! অশ্বস্বামীর নিরস্তর 
স্থখ বদ্ধন করে । 

কুর্চ স্থানের অষ্টাঙ্গুল উদ্ধে যে স্তান আছে 
তাহার ছুই পার্খের স্থানের নাম কলা । এই 
স্থানের ভুঙি, শরাঘাতের দ্বারা অশ্বস্বামীর জীবন- 

নাশ সুচন! করে । 
বৃষের যেরূপ ক্কন্দের উপরিভাগে একটী ঝুট 

থাকে, অশ্বদিগেরও এ স্থানে খুব ছোট একটী ঝুট 

আছে। এই স্থানে ভূঙরি হইলে অশ্বকে 
, “কিকুদাবর্তী” বলে, ইহা স্বামনাশক । 

,এই ঝুটের অগ্রবন্তা স্থানের নাম বহু বা বাহ। 
এই স্থানের ভুঙউরি অশ্বন্বামীর বিনাশ ঘোষণ! 
করে। 



২৪ শ্ব-বৈছ্যাক 

বহ স্থানের সমীপে কাকস বলিয়া যে স্থান 

নিদিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আবর্ত উৎপন্ন হইলে 
অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে পবামীর সহিত হত হইয়! মাংসাশী 
জন্ত ছারা ভক্ষিত হইয়া থাকে । 

ক্রোড় (কোল), আমন ( পৃষ্ঠভাগে বসিবার 

স্থান), হৃদয় ও জান্ুদ্ধয়ে ভঙউর্থর থাকিলে অশ্ 

নিঃনংশয় স্বামীকে নষ্ট করে । 

অশ্বদিগের হৃদয়ে যে ভূঙরি হয় তাহাকে 
ভাষায় “হৃদ্দল” কহে । ইহার ফল বড়ই অশুভ, 

ইহ? প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে । 

আর অশ্বদিগের ছুই পার্খে ভূঁডরি থাকিলে 
অশ্বস্বামীর ধন-প্রাণ ক্ষয় হয় এবং নূর্ধ্য যেমন শিশির 

বিন্ূকে শুক্ষ করিয়া ফেলে, সেইরূপ এ অশ্ব 

আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত অশ্বস্বামীকে ক্রমশঃ শুক্ষ 

করিয়। বিনাশ করে । 

জান্ুুদেশের ভউর্র সন্বন্গে নকুল বলেন €ে 
জানুদেশস্হ ভূুঙরি অশ্বস্বামীর প্রবাস ও রেশ 

দায়ক । শুক্রাচধধ্যেরও এ বিষয়ে এইরূপ অভিমত 

দেখা যায় | 
কুর্চদেশের অধোভাগকে “কুষ্ঠিক” বলে । এই 



1 7 
7 রঃ 

রা না র রি 
7 1 টা . রি 
2 

রঃ 2 রে রঃ টা 

ক. 7 র্ রর 

হা বু 

না 1 টি ৰা ৰা 

এ 7 টা 

5 তত 
টি 
হেড 

ভিত রে 

1 টা বি 3 2 

টি বি না রা টি চা 

রা 7 2 টা 
ডি 
এ রা 

2 বে 
: 2 

2 বা টি টা 
রে রা ও ট 

বা 7 টা রা 

টা 2 

টা রি 12 

টা টু 

৮. 
ডা ৰা 
রা 

2 ০ য় 
ৰা 
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কুঠিক স্থানে এবং জঙ্ঘাদ্ধয়ে আবর্ত উৎপন্ন হইলে 
তাহা মন্দ ফল দান করে। 

ত্রিক, ( কটি-সদ্ধি) নাভি ও অণ্ডকোষ স্থানে 
জাত আবর্ত এরূপ ফল দান করে। 

পুচ্ছের (লেজের) মূলে আবর্ত উৎপন্ন হইলে 
তাহা শুভদায়ক হয় না। 

শুক্রাচার্য্যের মতে ত্রিক স্থানে জাত আবর্ত 

সত্রীগণের বিনাশক । 

নকুলের মতে পুচ্ছদেশ-জাত আবর্তের নাম প্ধূম- 

কেতু”, ইহু। অনর্থকারী। এতাদৃশ অশ্ব ত্যাজ্য। 
কুক্ষিদেশের আবর্ত অশ্ব-স্বামীর রোগ জন্মাইয়! 

থাকে | 

মল-দ্বারের নিকটে যে আবর্ত উৎপঙ্গ হয়। 
শাক্সকারেরা তাহাকে নিন্দিত বলিয়া! কীর্তন 
করিয়াছেন । 

অশ্থদিগের স্িকৃপিণ্ড (পাছা) হইতে আরম্ত 
করিয়। “স্থুরক” শ্ছান (উরু সমীপবর্তী স্থান, দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) পর্যন্ত বিস্ৃত যে আবর্ত 
উৎপক্গ হয়, তাহার নাম লিঙ্গাবর্ত। এই আবর্ত 
অশ্থ্যামীর সর্বার্থবিনাশক । 

| 



২৬ অশ্ব বৈস্তাক 

অনম্তর- আবর্ত (ভূঙ রি) কত জাতীয় অর্থাৎ 
কয় প্রকার হয় এবং তাহাদের নাম ও স্বরূপ বল! 
হইতেছে । 

আবর্ত ৮ অষ্ট প্রকার যখা__ 
শতপাদী, মুকুল,» আবর্ত সঙ্বাত, পাছুক, 

অদ্ধপাদুক, শুক্তি ও অবলীঢ়। এই ৮ অষ্টপ্রকার 
আবর্ত অশ্বর্দিগের শুভ-অশুভ জ্হাপন করে । 

তন্মধ্যে শতপাদীর (কাণ্ডাই অথব1 কাণকুটা- 
রীর) হ্যায় আকার বিশিষ্ট আবর্তকে শতপাদী 
কছে। 

এ বিষয়ে শুক্রাচাধ্য বলেন, মধ্যদণ্ড হইতে 
অর্থাৎ মেরুদণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়। পার্শখগামী 
রোমরাজির দ্বারায় শতপাদীর আকারে আবর্ত 

উৎপঙ্গ হইলে তাহাকে শতপাদী কহে । 

পৃষ্ঠাভিমুখী শতপাদী আবর্তবিশেষ অশুভ-দায়ক 
নহে। 

জাতী-পুষ্পের সুকুলের ন্যায় (চাঁমেলীর ঝকুঁড়ির 

মত) আবর্ত জন্মিলে তাহাকে “মুকুল” বলো। 
অর্থাৎ চামেলীর ফুলের স্তবকে ঝকুঁড়িগুলি চারিদিকে 
উত্থিত হইলে যেরূপ দেখায় সেইরূপভাবে অশ্ব- 
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দিগের শরীরের লোমগুলি চারিদিকে বিক্ষিণ্- 
ভাবে উৎপন্ন হইয়া! “মুকুল” নামে আবর্ত স্থজন 
করে। 

রোমরাজি ঘৃণিতভাবে উৎপন্ন হইয়া আবর্ত 
নামে ভূঙ্রি উৎপাদন করে। 

আর সঙ্ঘাত নামক আবর্তের লোমগুলি একই 
লোমকুপ হইতে যেন উ্থিত হইয়াছে এরূপ চিহঃ 
দেখা যায়। 

বিনুকের আকারের আবর্তকে ৭শুক্তি” আবর্ত 
কহে। এই আবর্তে লোমগুলি এরূপভাবে উৎপন্ন 
হয় যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন একখানি ঝিনুক 
অস্কিত হইয়। রহিয়াছে। 

বাছুরের জিভের মত আকারে যে আঁবর্ত 
উত্থিত হয় তাহাকে “অবলীঢ” কছে। 

পাছুক ও অর্ধপাছুক নামক আবর্তদ্ধয়ে রোঁম- 
রাজি পাছুকার আকার ও অদ্ধপাছুকার আকার 
ধারণ করে। এই জন্য ইহাদের নাম “পাছুক” 
ও “অর্ধপাছুক”। 

পূর্ব পুর্বব শাস্ত্রকারদ্বয়ের বাক্যান্ুসারে আবর্ত 
সকলের নাম ও স্বরূপ নির্ণয় কর! গেল । 



২৮ অশ্ব-বৈস্ভক 

যে অশ্ববিৎ মহানুভবগণ অশ্বদিগের লক্ষণ 

বিশেষভাবে অবগত আছেন তাহারা অবহিতচিত্তে 

পর্যালোচনা করিয়া শুভ-অশুভ জ্ঞাত হইতে 

পারিবেন । | 

যে স্থানে একটি শুভ ও অন্যটি অশুভ ; দুইটি 
আবর্ত উৎপন্ন হয়, সেখানের একটিও ফলগ্রায়ক 
নহে। অর্থাৎ শুভ-অশ্ভ কিছুই হইবে না। কারণ 
এক অন্যের ফল নষ্ট করে। 

দোষী অশ্বের দোষ খগ্ডনের উপায়__- 
একমাত্র স্বণ সমস্ত দোষ নষ্ট করিতে 

সমর্থ । | 

অতএব অশ্ব-্বামীর অশ্থের দোষ দুরীকরণ জঙ্া 
ব্রাঙ্গণকে স্বর্ণ দান কর1 বিধেয়, অথব! বিগ্যাদি- 

গুণসম্পন্ন ব্রা্ষণকে একটি বেগবান্ ও গুণবাঁন অশ্ব 
দান করিয়া ইচ্ছামত অশ্ব ক্রয় করিতে পারেন, 
ইহাতে কোন দোঁষ নাই । 

কিন্ত কাকুদী অশ্ব (যে অশ্ের ঝুটের উপর 
ভূঙ.রি জন্মে) কোনমতেই গ্রহণ করিবে না । 

যে অশ্থের বক্ষঃস্থলে হৃস্প$ভাবে শ্ররক্ষ 

(অশ্বদিগের হৃদয়ে শ্বেতবর্ণের লোমাবলীর ছারা 



তৃতীয় অধ্যায় ২৯ 

যে ভূঙ.রি জন্মে তাহাকে শ্রীরুক্ষ কহে) নামে চিহঃ 
আছে তাহাকে “শ্রীরৃক্ষকী” কহে। 

আর অঙ্গদ ও মুষলের আকারে চিহ্চ থাকিলে 

যথাক্রমে “অঙ্গদী” ও “মুষলী” কহে। 

এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট অশ্ব রাজ্য-রত্বপ্রদ । 

প্রপাণ-স্থানে (উপরিকার ঠোটের নিকটবর্জ 
স্থান) যে আবর্ত থাকে, তাহার নাম “মারুত” | 

ললাটস্থিত আবর্তের নাম ণহুতাশন” | বক্ষঃ- 

স্থলের ছুইটি আবর্তের নাম “অশ্বিনীকুমা রদ্বয়” | 
মস্তকে অবশ্থিত আবর্তদ্বয়ের নাম “চন্দ্র-সূর্ধ্য”” | 

রন্ধ-স্থানে উৎপন্ন আবর্তদ্বয়ের নাম “ল্কন্ধ ও 
বিশাখ” । 

আর উপরন্ধ স্থানে সমুস্তুত আবর্তদ্বয়ের নাম 

“হর ও হরি» হইয়] থাকে । 

এই দশ প্রকার আবর্ত বিশেষ শুভদায়ক। 

অগ্নিপুরাণে উক্ত আছে, রন্ধ-স্থানে ভুইটি, 
'উপরন্ধ, স্থানে দুইটি, (রন্ধ, ও উপরদ্ধের বিষয় 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) মস্তকে ছুইটি, বক্ষঃ- 
স্থলে ছুইটি, প্রপাণে একটি ও ললাাটে একটি এই 
দশৈটি আবর্ত ভ্খজনক | 
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ললাটে যে আবর্ত থাঁকে তাহার নাম “নুর্য্য” | 
এই সুর্ধ্য নামক আবর্ত অশ্ব-স্বামীর অশ্ব-সম্পদ্ 

বৃদ্ধি করে। 

শুক্রাচার্যযের মতে কপালে উর্ধমুখে আবর্ত 
হইলে শুভদায়ক হয়। 

নকুল বলেন, কপালে এক €চোঁড়! আবর্ত 

উৎপন্ন হইলে তাহ। রাজার রাজ্য-বৃদ্ধি করে । 
কিন্ত শুক্রাচার্্য বলেন, কপালে ছুইটি ও 

মন্তকে একটি আবর্ত উৎপন্ন হইলে অশ্বকে “পুর্ণ 
হর্ষ” বলিয়া! থাকে । ইহা অতি উত্তম। 

কপালের চন্দ্র-সূর্ধ্য নামে ছুইটি আবর্ত পৃথক্ 
পৃথকভাবে উৎপন্ন হইয়া! শুভ-ফল দান করে। 

মিলিতভাবে উৎপন্ন হইলে মধ্যফল, আর অতি 
ংলগ্রভাবে উৎপন্ন হইলে ছুষ্ফল উৎপন্ন 

করে। 
বৃহণ্ুসংহিতার মতে প্রপাণ স্থানে এক, ললাটে 

এক, কেশরসমূহের মধ্যে ধ্রুবাবর্ত এক, আর রন্ধ, 
উপরন্ধ॥ মস্তক ও বক্ষঃস্ছলে ছুই ছুই করিয়! আ্াবর্ত 
উৎপন্ন হইলে শুভ ফল হয়। 

অশ্ঘদিগের শরীরে আরও কতকগুলি চিহ্ 
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প্রকাশ পায়, তাহাদের নাম পুণুক। ইহাদের 
আকার- বঝিছুক, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়গ, 

অঙ্কুশ ও ধনু প্রভৃতির ন্যায় । 

এতাদৃশ আকারবিশিষ্ট পুণগুক শুভ-ফলপ্রদ 
আর মন্য, ভূঙ্গার, প্রাসাদ, মালা, বেদী, যজ্ৰবেদী, 

শ্রীবৃক্ষ, (বেলগাছ) (কেহ কেহ বলেন প্রীবৎস্য 
চিহ্) (হারাবলী নামক গ্রশ্থে শ্বেতবর্ণের রোমরাজি 
দ্বার নিম্মিত আবর্তকে শ্রীরৃক্ষ বলে ।) এবং দর্পণ 

অর্থাৎ আর্শি-আকারবিশিষ্ট চিহ্ন অত্যন্ত শুভ- 

দায়ক । 

যে পুণ্ডক-টিহ্ন মস্তক ও মুখমণ্ডল ব্যাপিয়! 

অবস্থান করে তাহা অতি প্রশংসনীয় । 
আর যে পুগুক চিহ্ন মুখমণ্ডলে সরলভাবে 

উত্থিত হয় তাহাও শুভফলপ্রদ । 
পর্ববত, চন্দ্র, পতাকা ও ফুলের মালার হ্যায় 

আকারবিশিষ্ট চিহ্ন থাকিলে অশ্ব ধন-ধান্য ফল- 
দায়ক এবং সকলের প্রশংসনীয় হয়। 

পূর্বব শাস্ত্রানুসারে এই সকল শুভ চিহ্চের বিষয় 
বণিত হইল। ননন্তর অশুভ পুণুক চিহ্ের কথ! 
বল হইতেছে-- 
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€েগর্ন 2৫627 গার বাত নি; রাত। 
জেলচর পচা বিশেহু, ভাযায় তাডগেল। বনে) কব 

(মস্তকবিহীন মনুযোর আকুতি) সপ গৃধিনী ও 
শুগালের গ্চায়। তাহারা অশুভদায়ক। 

কুষ্বরণ, হরিদ্রোবর্ণ এবং রক্তবর্ণের পুগুক 
চিহ্ন তাল নহে। এবং বক্রগামী অথবা! শৃঙ্খলা 
(শিকৃলী) কিংবা দড়ির জালের মত আকারবিশিষ্ট 
পুণুক শুভদায়ক নহে। 

অশ্বের বাম দেহে শুলের অগ্রভাগের শ্যায় সৃক্ষণ 
আকারের পুণ্ডক থাকিলে তাহা মন্দফল দান করে । 

যে অশ্বের জিহ্বা কাল ও হল্দে রং মিশ্রিত 
এবং কুল; আর বর্ণ পাংশুটে হয় এবং তাহার 
গাত্রের চিহ্পকল বিবিধ বর্ণের মিশ্রীত হইয়া 
উৎপন্ন হয়, সেই অশ্ব শুভদায়ক নহে। 

অনস্তর অশ্ব-শরীরে “পুষ্প” চিহ্মের কথা বলা 
হইতেছে_- 

অশ্বদিগের শরীয়ে আগন্তকরূপে (ইহা সহজ 
নহে) অন্য বর্ণের বিন্দু বিন্দু যে সকল চিহ্ন প্রকাশ 
পায় তাহাকে পুষ্প বলে। ইহা কদাচিৎ হিতকর 
এবং কদাচিং অহিতকর। 
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কপালে, জছ্ধয়ে, মস্তকে, কণদ্ধয়ে, নিগাল- 

প্রদেশে, (ঘণ্টা-বন্ধন স্থানে) কেশ-সীমীন্তে ও গুহা- 
দেশে (কাহারও মতে ওষ্ঠের উপরিভাগে) যে 
পুষ্পের আকারে চিহ্ উদগত হয়, তাহা ধন্যতম 
অর্থাৎ প্রশস্ত | 

আর স্কন্ধ, বক্ষ, কক্ষ বেগলের কাছে), মুক্ষদ্বয়ে 

(অগুকোষে), বাহুদ্য়ে ও কেশের মধ্যে, (কাহারও 

মতে মুখে) হন্ুদ্ধয়ে (চোয়ালে) ও পৃষ্ঠে অশ্বদিগের 
যে ফুল উঠে, তাহ! অশ্ব-স্বামীর হিতকারক । নাভি, 
কেশ-উদগমের স্থান, ক ও দত্তে ফুল উঠিলে 
তাহা অশ্ব-স্বামীর সর্ববার্থসাধক । 

অনস্তর শাস্ত্রে যে সকল পুষ্প-চিহ্ত অশুভ- 

দায়ক বলিয়৷ কীর্তিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় বল! 

হইতেছে 
নিল্সোষ্ঠে, কটিদেশে, উত্তরোষ্ঠে (উপরিকার 

ঠোটে), নাসিকাদণ্ডে গগুদ্ধয়ে গোলে), শঙ্ঘখ-স্থানে, 

(ইহ! ছিতীয় অধ্যায়ে বল! হইয়াছে), ভ্রেঘয়ে, প্রীবায় 
(ঘাড়ে), বহে (যে স্থানে হাক্ষা পরায়), স্কণী 
(০7092 ০£ 0195 0১০61১)১ স্থরক-স্থানে (ইহার বিষয় 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বল! হইয়াছে), স্ফিকে (পাছায়), 
৫ 
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“পায়ু” (গুহা-দ্বারে) ও ক্রোড়-প্রদেশে (€কোলে) যে 
সকল পুষ্প-চিহ্ব দেখা যায়, তাহারা নিশ্চয়ই 
অতীব নিন্দিত । 

রক্ত বর্ণ” পীত বর্ণ” ও কৃষ্ণ বর্ণ পুষ্প-চিহ্ন 
পর্ববত্র শুভদায়ক হয় না। এই সকল রক্ত, গীত 
বা কৃষ্ণ বর্ণের পুষ্প যদিও শুভস্থানে উত্থিত হয়, 
তথাপি তাহাদের ফল সাধারণ হয় অর্থাৎ বিশেষ 
শুভদায়ক হয় না। 

শুভ পুষ্প-চিহ্বের ফলে পুত্র-লাভ, ধন-প্রাণ্তি, 
আরোগ্য ও জয়লাভ হয়। আর অশুভ পুজ্প- 
চিহ্বের ফলে ইহার বিপরীত" পুত্রনাশ, ধনহানি, 
রোগ ও পরাজয় হইয়া থাকে । 

যে অশ্থের সর্ববাঙ্গে পুষ্প-চিহ্ উদগত হয়, সে 
অশ্ব গ্রাহা নহে অর্ধাৎ পরিত্যাজ্য । 

গতি অর্থাৎ চাল.। 
গু “শু ভগতি” 

লোকে স্বলস্ত অঙ্গারে পদ-নিক্ষেপ করিলে 
যেমন তৎক্ষণাৎ মেই পদ দুরে উৎক্ষেপণ করে, 
সেই প্রকারে যে অশ্ব দুরে পদ চতুষ্টয় উৎক্ষেপণ 
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করিয়। মনের আনন্দে পুল-গতিতে (কদমে) গমন 

করে তাহাকে “ভদ্রগতি” কহে । 

আর যে সকল অশ্ব, বুম (এ ড্রেগরু), হস্তী, মিংহ 

ও ব্যাত্রের হ্যায় গমন করে, তাহাদিগকেও শুভগতি 

বলে। এ বিষয়ে শুক্রাচাধ্য বলেন-- 

যে সকল অশ্ব উদ্ধে পদক্ষেপ করিয়া! গমন 

করে, অথব। হস্তী, ব্যাত্র, ময়ূর, হংস, তিত্তির পক্ষী, 

পারাবত, হরিণ, উদ্ী ও বানরের ম্যায় গমন করে, 
তাহার! গতি-বিষয়ে প্রশংসনীয় | 

“নিন্দিত গতি” 

যে অশ্বদিগের গতি সঙ্কুচিত (ছোট), বিকট 

(উৎ্কট), ভ্রষ্ট (শ্ালিত), বক্র, সৌষ্ঠটববিহীন 

(দেখিতে খারাপ), অত্যুপ্ধ (খুব উচুাঁবে পা-ফেলা) 
এবং বলিত (ভঙ্গিযুক্ত) তাহার! নিন্দিত । 

“ীত্রগৃতি” 

, ছুই শত হস্ত পরিমিত পথ “যাতায়াত করিতে 
যে অশ্থের করবেষ্টিত জানু ষোড়শ ছোটিকা (তুড়ি) 
পরিমিত কাল অতিক্রম হয়, তাহাকে শীত্রগতি 
অত্থ কহে। 



৩৬ অশ্ব-বৈদ্ভক 

আর যে অশ্ব পুর্বেবাক্ত সময়ের মধ্যে এক শত 

নববই হস্ত পরিমিত পথ যাতায়াত করিতে পারে, 
সে মধ্যম এবং যে এক শত আশী হাত পরিমিত 

পথ যাতায়াত করিতে পারে মে অধম । 

বর্ণ। 

অশ্বদিগের ব্ণ-দম্বন্দে শালিহোক্রাদি মুনিগণ 
চক্রবাকাদি পক্ষীর ম্যায় এবং পারুল প্রভৃতি পুষ্পের 
হ্যায় নির্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের 

ব্যবহার নাই। অতএব অশ্বদিগের শরীরে যে 
সকল প্রপিদ্ধ প্রসিদ্ধ বর্ণ আছে সংক্ষেপে আনু- 
পূর্বিবিকভাবে তাহাদের বর্ণনা করা যাইতেছে__ 

অশ্বশাস্ত্রকার নকুল বলেন--শ্বেত, রক্ত, গীত 

(হলদে), সারঙ্গ (বিচিত্র বর্ণের), পিঙ্গলবর্ণ, নীলব্ণ 
ও কালবর্ণ এই সকল বর্ণের অশ্ব সম্প্রতি দেখিতে 

পাঁওয়। যায়। তম্মধ্যে শ্বেতবর্ণের অশ্বই প্রসিদ্ধ । 

যাহার আপাদ-মস্তক শ্বেতবর্ণ (অর্থাৎ যাহার 

কোন স্থানেই অন্ত বর্ণের লেশমাত্র নাই) নেই 
অশ্ব রাজা-মহারাজের বাহনযোগ্য । ইহার নাম 

পন্টার্ঘ। 
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শ্বেতবর্ণ বলিলে বুঝিতে হইবে বরফের ন্যায়, 
র্তবণণ বলিলে কুম্কুমের ন্যায়, গীতবর্ণ বলিতে 
হরিদ্রোর ন্যায়, সারঙ্গ বলিতে বিচিত্রবর্ণ পিঙ্গল 
বলিতে কপিল বর্ণ, নীল বলিতে দুর্ববা ঘাসের বর্ণ 
আর কৃষ্ণ বর্ণ বলিতে জামফলের ম্যায় বর্ণ বুঝিতে 
হইবে। 

যে অশ্থের পাঁদচতুষ্য় শ্বেত-বর্ণের, শরীরের 
বণ গীত কিন্তু চক্ষুদ্বয় শ্বেতবর্ণ, তাহাকে “চক্রবাঁক” 
বলে। ইহা রাজাদিগের বাহনের উপযুক্ত । 

শ্বেত বর্ণের অশ্বকে “কোকাহ” বলে। অভিধাঁন- 
চিস্তামণি গ্রন্থে 'হেমচন্দ্র বলিয়াছেন__ইহার অপর 
নাম “কর্ক”, কাহারও মতে “কন্কু”। কলিযুগের 
যুগাবতার কল্কীর নাম এই কন্ধ শব্দ হইতেই 
হইয়াছে । কন্ক+অস্ত্যর্থে ইন্-»কন্কাী। 

কাল বর্ণের ঘোড়ার নাম খুড়গাহ, গীতবর্ণের 
নাম হরিত, রক্তবর্পের অশ্থের নাম কষায় আর পাকা 
"তালের মত যে অশ্খের বর্ণ, তাহাকে কয়াহ বলে । 

কেহ ৫কেহ কাকাহ বলে। কিয়াহ বলিয়। 
কচি পাঠ দেখা যায়। হেমচক্্র কিয়াহই 
বলিয়াছেন । 



৩৮ অশ্ব-বৈষ্ভক 

অম্থতের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অশ্বের নাম 

সেরাহ। গর্দভের বর্ণের ন্যায় বর্ণ হইলে তাহাকে 
স্থরূহক বলে । 

দুর্ববীঘাসের মত বর্ণ ইইলে অশ্বকে নীলক কহে । 
কপিলবর্পের অশ্বকে ত্রিযুহ বলে । কেহ কেহ 

ইহাকে বোল্লাহ বলেন । 
কিন্তু কপিলবর্ণ [ পিঙ্গলবর্ণ | হইয়াঁও যদি 

কেশর ও পুচ্ছ পাুবর্ণের ন্যায় হয়, তাহ! হইলে 
তাহাকে খিলাহু বলে। হেমচজ্দ্র খিলাহকে 

বোল্লাহ বলেন । 

যে অশ্ব চিত্র-বিচিত্র বর্ণ [নানা রঙের], তাহাকে 

হলাহ কহে। 

শ্বেত ও পীতবর্ণের অশ্বের নাম “খড়গাহ” | 

কোন কোন পুস্তকে খোঙ্গাহ পাঠ আছে। 
আর যে অশ্বের জান্ুচতুষ্টয় কুষ্ণবর্ণের এবং 

সমস্ত শরীরের বর্ণ ঈষত-গীত, তাহাকে “কুলাহ” 
বলে। | . 

হেমচন্দ্র বলেন, যে অশ্বের পাদ ও জামুচতুষ্টয় 
কুষ্ণবর্ণের, সমস্ত শরীরের বর্ণ ঈষৎ-গীত, তাহার 

নাম ফুলাহ। 
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যাহার পৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণের রেখা বিগ্চমান, জান্ু- 
চতুষ্টয় কৃষ্ণ বর্ণ ও সমস্ত শরীরের বর্ণ পাণ্ড, তাহার 
নাম “উরাহ” বা উকনাহ। 

হেমচন্দ্রের মতে উরাহ নামক অশ্বের পৃষ্ঠে 
কৃষ্ণবর্ণের রেখার আবশ্টকতা নাই। 

যাহার বর্ণ পাটল (পাট.কিলে রউ), (সই 
অশ্বকে “বেরুহান” বলে । কাহারও কাহারও মতে 

ইহার নাম বোরুখান। ইহাকে বীরুহানও বলে। 
রক্ত, গীত ও কষায়বর্ণের মিশ্রিত অশ্বকে 

'উিকনাহ” বলে। 

পুর্বেবাক্ত কয়াহ প্রস্ততি অশ্থের মুখ প্রস্ততি 

স্থানে পুণুক-চিহ্ন থাকিলে তাহাদের কোকাহ 
প্রভৃতি নাম হয়। 

ইহাদের বিষয় ক্রমশঃ বল! হইতেছে-_ 
“কিয়াহ” অশ্বের মুখে পুৃশুক-চিহ্ন থাকিলে 

তাহাকে 'তোকাহ” বা “কোকুরাহ” বলে। 
শখড়গাহ অশ্থের মুখে পুণু,ক-চিহৃ থাকিলে “খররাহ”, 
হরি অশ্বের মুখে পুণ্ুক-চিহ্ন থাকিলে “হরি- 
রোহক” বলে। কলাহের মুখে পুগুক-চিহ্ন 
থাকিলে বোল্লাহ, সেরাহ অশ্বের মুখে চিহ্ন থাকিলে 
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সরুরাহক, কুলাহ অশ্বের মুখে চিহ থাকিলে 
কুলরাহ, স্থরাহ অশ্বের মুখে চিহ্ন থাকিলে 

বোরুরাহ । দুক্ষুলাহ বা কনাহ অশ্বের মুখে 

পুণুক চিহ্ে ছুরূরাহ বলে। আর চিত্রিতাঙ্গ 
অশ্বকে ভ্রিযুরাহ, যাহা! বলা হইয়াছে তাহার মুখে 

পুণগু,ক-চিহ্নু থাকিলে ত্রিযুরাহ বলে । 
অনন্তর পূর্ববশাস্্রামুলারে অশ্বদিগের বর্ণের 

দ্বার শুভাশডভ-নির্ণয় করা যাইতেছে-_ 
যে যে অশ্বের গাজের লোম শাদা ও হল্দে 

রঙে মিশ্রিত, সেই অশ্ব অশ্ব-স্বামীর সম্পত্তি-বৃদ্ধি 

করে। আর যাহার গাত্রের লোম শাদা ও লাল 

রঙে মিশ্রিত, সেই অশ্বও অশ্ব-স্বামীর সম্পর্তি-বৃদ্ধি 

করে। 

«অফ্টমঙ্গল অশ্বের লক্ষণ 

যে অশ্বের পুচ্ছ, বক্ষঃস্থল, মুখমণ্ডল, ৫কশনমুহ 
ও পদচতুষ্টয় শুভ্রবর্ণ, তাহাকে অষ্টমঙ্গল কছে। ; 

হেমচন্দ্রের মতে পুচ্ছ, বক্ষঃস্থল, মুখমণ্ডল, 
কেশসমুহ এবং খুর চতুষ্টয় শুভ্রবর্ণ হইলে, তাহাকে 

অন্টমঙ্গল বলে। এই অফ্টমঙ্গল অশ্খের চক্ষুর 
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তারা যদি অধিকতর শুভ্রবর্ণ হয়, তাহা! হইলে 
বিশেষ প্রশস্ত বলিয়। জানিবে । 

কিন্ত চক্ষুর তারা রক্ত, গীত, কৃষ্ণ ও গুভ্রবর্ণ 
মিশ্রিত হইলে তাহা অধন্য অর্থাৎ নিন্দিত বলিয়! 
বুঝিতে হইবে । 

“মল্লিকাক্ষ অশ্বের লক্ষণ” 

যে অশ্বের চক্ষুর তার! কৃষ্ণবর্ণণ এবং উহা 
শ্বেতবর্ণের রেখ! দ্বারা বেচ্টিত, তাহাকে মন্লিকাক্ষ 
অশ্ব বলে। এই অশ্ব অশ্বন্বামীর স্বখবর্ধক | 

আর যে অশ্বের নেত্রদ্বয়ের তারা গুবভ্রবর্ণ, 
তাহা অশ্ব-স্বামীর ক্লেশবদ্ধক | 

যেসকল অশ্বের সকল শরীর শ্বেত বর্ণ ব! 
কৃষ্ণ বর্ণ, কিংবা রক্ত বর্ণ, অথবা গীত বর্ণ, তাঁহার! 
যুদ্ধের উপযুক্ত । 

হরি বর্ণের (সবুজ বর্ণের) অশ্ব শুভ-দর্শন 
(ইহার দর্শনে শুভ হয়)। এই সকল অশ্ব নরপতি- 
দিগের জয়, আরোগ্য ও ধন প্রদান করিয়া থাকে । 

যে অশ্বের মুখ ও লিঙ্গ লাল, কর্ণন্য় কাল, 
তাহা অতীব শুভ-দায়ক | 

১. 



৪২. অশ্ব-বৈদ্ভক 

গুক্রাচাধ্য বলেন, যে অশ্বের কর্ণদ্য় কৃষ্ণবর্ণ ও 

সমস্ত শরীর এক বর্ণের, তাহাকে শ্যামকর্ণ বলে। 

যে অশ্বের বর্ণ কপোতের ন্যায় অর্থাৎ পাঁংশুটে 

এবং কেশর শ্বেতবর্ণ তাহ! অতীব শুভ-দায়ক। 

যে অশ্বের পাঁদচতৃষ্টয় ও মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ 
তাহা অতীব প্রশস্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । 

“পঞ্চভদ্রে বা পঞ্চকল্যাঁণ” অশ্বের লক্ষণ 

যে অশ্থের পদচতুষ্টয় শ্বেতবর্ণ ও মুখমণ্ডল 
অধিকতর শ্বেতবর্ণণ তাহাকে পঞ্চ-ভদ্রে বা পঞ্চ- 

কল্যাণ অশ্ব বলে । 

যে অশ্থের গাত্রে শ্বেত বর্ণের মগ্ডলাকাঁর চিহ্ 

বিমান থাকে, তাহ। অশ্বস্বামীর সর্ববার্থ-সাধক | 
আর যে অশ্থের পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) শ্বেত 

বর্ণের রেখ। বিদ্মান আছে এবং যে অশ্বের মস্তক 

শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত, ইহার। প্রশস্ত নহে। 
যে অশ্বের শরীরের বর্ণ হইতে পুচ্ছ ও 

মন্তকের বর্ণ ভিন্ন, অথব। পুচ্ছ ও মস্তকের বর্ণ নানা 
বপে মিশ্রিত থাকে, তাহা অতি নিন্দিত 'অর্থাৎ 

অগুভ-জনক | 
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আর যে অশ্বের বর্ণ অব্যক্ত অর্থাৎ কোন্ রঙের 

তাহা বুঝা যায় না অথব1 তিত্তির পক্ষীর মত বণের 

কিংবা! বানরের চক্ষুর মত যাহার চক্ষু, এই সকল 

অশ্ব অতীব কুৎসিত । 

যে অশ্বের জিহ্ব। ব্যাত্তরের জিহ্বার মত তাহাও 

নিন্দিত বলিয়৷ জানিবে। 

স্বর । 

অশখখদিগের গলার আওয়াজ শুনিয়া শুভাগ্ুভ নিপন্গ। 

“শুভ স্বরের লক্ষণ” 

অশ্বদিগের শব্দকে হ্েষিত বলে । এই হেষিত 
শব শুনিতে মধুর হইলে (অর্থাৎ শ্রবণ-সথখকর 
হইলে) ইহ! শুভদাঁয়ক হয়। 

আর যে ত্েষিত অনুনামিক (ঙ, ণ, ন, ম) ব্ণ 

সকলের উচ্চারণের ন্যায় ধ্বনি-বিশিষ্ট, গম্ভীর ও 
অকাতরভাবে শব্দিত, আঁবচ্ছিন্ন (বিচ্ছেদ প্রাপ্ত 

নহে) তাহা প্রশস্ত | | 
লোকে অগ্নি, পূর্ণপাত্র (যাহ! শুন্য নহে), ব্রাঙ্ষণ, 

পুষ্পমাল। ও দধি দর্শন করিয়া এবং অশ্বের হ্রেষিত 

শব্দ শ্রবপ করিয়। শুভফল লাভ করিয়া! থাকে । 



৪৪ অশ্ব-বৈষ্তক 

যদি অশ্ব সকল বাগ্য শ্রবণে উৎফুল্ল হইয়! 

গ্রাসপুর্ণ মুখেই (খাইতে খাইতে) হ্রেষা শব্দ করে 
তাহা হইলে অশ্বন্বামীর জয়লাভ হয় । 

আর রখধবজ। ও সূর্ধ্য দর্শন করিয়া যদি অশ্ব 

আনন্দে বহুবার হ্রেষারব করিতে থাকে তবে 

অশ্বস্বামীর জয় নিশ্চয় জানিবে । 
“অগ্ুভ স্বরের লক্ষণ” 

পূর্ব্বোক্ত স্বরের বিপরীত অর্থাৎ শুনিতে 

কর্কশ, অথব। বিচ্ছিন্ন (ভাঙ্গা ভাঙ্গা) এবং কাঁতর- 

ভাঁবে উচ্চারিত স্বর কুৎনিৎ (অশ্ডভজনক) বলিয়। 

অবগত হইবে । 
অশ্বশীস্্রবিৎ মুনিগণ বলিয়াছেন যে মিন্মিন 

(তো তলা), গদগদ (অস্ফ টভাষী), মুক (বোবা) 
ইহাদের স্বরের ম্যায় অথব। বিরুক্ষ (কর্কশ) এবং 

কাসজর্জর (কাসের শব্দ মিশ্রিত) অশ্বের হ্েষাধ্বনি 
খভদীয়ক নহে। ঈদৃশ শব্দের ফলে অভীষ্ট লাভ 
হয় না প্রত্যুত অমঙ্গল হয় । | 

কিন্ত অল্পবয়স্ক, রোগী, বৃদ্ধ, ক্ষুধিত, 

পিপাসিত, আন্ত, ভীত ও কৃশ অশ্বের স্বর গ্রাহ 
নহে অর্থাৎ শুতাশুভের পরিচায়ক নহে। 
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অশ্বদিগের পুল-গতিতে অর্থাৎ কদমে গমন 

করিবার সময় অস্ফ,টভাবে যে এক প্রকার হ্রেধারব 
অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়, তাহাকে “অশ্বপ্ন ত” 
বলে । 

এতাদৃশ অস্ফট ভ্রেষারবের কারণ এই যে, 
অশ্বদিগের কদমে চলিবার সময় গুহাদেশ, বস্তিস্থান, 
(মুত্রাশয়) অণ্ডকোষ ও নাভির অধোদেশস্থিত বায়ু 

অভ্যন্তরস্থিত (পূর্ব্বোক্ত স্থানের) ধমনী চতুষ্টয়ের 

প্রেরণায় উদ্ধাদিকে উদগত হইয়া অস্ফট স্বরের 
উৎপাদন করে । একারণ স্থির অর্থাৎ দগায়মান 
অশ্বের এইরূপ হ্রেষারব হয় ন1। 

আর ঘোটকীদিগের অভ্যন্তরস্থ ধমনী চারিটা 

অধোমুখ, এ কারণ তাহাদেরও এরূপ হ্রেষারব 

হয় না। 

সহ্থতরাং অশ্বদিগের হ্যায় ঘোটকীদগের গমনে 
বেগও হয় ন1। 

মহাদোষ। 

সন্প্রতি অশ্বদিগের যে সকল দোষ বিশেষ 
অশুভ-দায়ক, যাহার ফলে তাদৃশ অশ্ব একেবারে 



৪8৬ অশ্ব-বৈভক 

পরিত্যাজ্য হয়, ফলতঃ যে দোঁষের কর্তন নাই, 
তাহাদের বিষয় বল। হইতেছে-_ 

যে অশ্বের ককুদে (ঝুটে) ভূঙ্রি থাকে, তাহাকে 

“কাকুদী” অর্থাৎ ককুদাবর্তী বলে । 
যে অশ্বের জিহব! কুষ্ণবর্ণ তাঁহাকে “কুষ্চজিহব” 

বলে। 
যাহাদের লিঙ্গ, অণ্ডকোষ ও তাঁলু কৃষ্ণবর্ণ 

তাহাদিগকে যথাক্রমে কৃষ্ণশেফ, কৃষ্ণাণ্ড ও কৃষ্ণ- 

তালুক কহে। 
যে অশ্বের অধরে বা ওষ্ঠে অর্থাৎ দস্তবেষ্ট 

ত্যাগ করিয়া তাহার নিন্সে দন্ত জন্মায় এবং সেই 
দন্ত অপর দন্ত অপেক্ষ। উচ্চ কিংবা নিন্ন হয়, তাহ 
হইলে সেই অশ্বকে “করালী” বলে । 

যে অশ্বের চারিটী ব1 পাঁচটা দন্ত জন্মায়, 
তাহাকে “হীনদস্ত” কহে । আর যাহার সাতটা 

ব৷ আটটা দন্ত জন্মায়, তাহাকে “অধিকদন্ত” কছে। 
যে অশ্থের কর্ণদ্বয়ের মধ্যস্থলে, অথব৷। মস্তকের 

কেশসীমায়, অঙ্গুষ্ঠ অঙ্কুলির পর্বের ম্যায় অথব! 
ছাগশূঙ্গের হ্যায়, জাম ব| কুলের মত, আমলকী 
ফলের তুল্য, আমের কুলীর আকারে, কিংব! 
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হরীতকী ফলের মত অথবা পোড়া চামড়া বা 

বালুকার ম্যায় (কাঁকরের মত) মাংসের অঙ্কুর উৎপক্ন 

হইয়া থাকে, তাহাকে “শৃঙ্গী” বলে। ভাষায় 

ইহাকে শিঙ্গ ীঘোড়া বলে । 

ইহা! অতি গুরুতর দোষ। রাঁজা এইরূপ 

অশ্বকে রাজ্যে বাস করিতে দিবেন না। 

যে অশ্বের একটী অগুকোধষ লম্বমান হয় মার 

অপরটী সঙ্কুচিত হুইয়! থাকে, তাহাকে “একা” 

কহে। 
আর যে অশ্বের অশুকোষ ছুইটী সমান, কিন্ত 

লোমের দ্বারায় অত্যন্ত আচ্ছাদিত, তাহাকে 

“জাতাণ্ড” কহে। 

যে অশ্বের স্বন্ধে,। বক্ষঃদেশে, বাহুদ্বয়ে, 

(অগ্রবর্তী পদদ্বয়ে) অংসদেশে, (ক্ষদ্ধের নিকটে) 
বিভিন্ন বিভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শরীরের বণ 

হইতে ইতর বর্ণ হয়, তাহাকে “কঞ্চুকী” কহে । 

যে অশ্বের পদে ও কুর্চ *স্থানে শরীরের ব্ণ 

হইতে অন্য বর্ণের রেখা দেখা যায়, তাহাকে 

“মর্জারপাদ” কহে। এই অশ্ব বড়ই অধন্য। 

ইহ! অশ্বস্বামীর বংশ নাশ করে। 



৪৮ জশ্ব-বৈস্ভক 

যে অশ্বের সমস্ত শরীরের বর্ণ অন্য রূপ কেবল 
মন্তকটী কুষ্তবর্ণ তাহাকে “ত্রিসরী” কহে । এই 

অশ্ব অশ্বন্বামীকে নির্বংশ করে । 

যে অশের খুর গরুর খুরের মত ছুই ভাগে 
বিভক্ত অথবা সেলাই করার মত নিন-মধ্য দাগ 

বিশিষ্ট তাঁহাকে “দ্বিখুরী” বলে। 
যে অশ্বের মাতৃগর্ভ হইতেই অগুকোষ জন্মায়, 

তাহাকে “সঞ্জাতরুষণ” বলে। আর যে অশ্বের 

স্তন থাকে, তাহাকে “স্তনী” বলে । 

যে অশ্বের তিনটা কর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
“ন্রিকর্ণী” অশ্ব বলে। 

আর যাহার ব্যান্ত্রের মত শরীরের বর্ণ তাহার 

নাম “ব্যাত্রবর্ণক”” | 

যে অশ্বের কোন একটা অঙ্গ না থাকে অথব! 
ভগ্ন বা বিসদৃশ থাকে, তাহাকে যথাক্রমে একাঙগ- 
হীন, ভিন্নাঙ্গ ও যমজ বলে । 

যে অশ্বের আকার বামনের ন্যায় (খর্ববাকৃতি) 
তাহাকে “বামন” বলে । ৃ 

যে অশ্বের একটা পদ শরীরের বর্ণ হইতে অন্য 
বর্ণ বিশিষ্ট হয় তাহাকে “মুষলী” বলে । 
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যে অশ্ব অশ্বা দেখিয় ( ঘুড়ী দেখিয়া) বিরোধ 
উপস্থিত করে না অর্থাৎ কোন বিকার প্রাপ্ত হয় 
না, তাহাকে অগুকোধষবিহীন ইন্দ্রর্দ্ধ বলিয়! 
জানিবে। ইহা বংশ-নাশক। কিস্তু যে অশ্ের 
অণ্ডকোষ দেখা যায় না অথচ ঘুড়ী দেখিয়া! বিকার 
প্রাপ্ত হয়, তাহাকে “নিগুটবুষণ” বলে । এই অশ্ব 
অশ্বস্বামীর সর্ববকামপ্রদ হয়। 

অশ্বদিগের ছুই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া 
পাঁচ বৎসরের মধ্যেই দন্ত ও অণ্ডকোষ উৎপন্ন 
হইয়! থাকে । ইহার পরে অর্থাৎ ষষ্ঠ বগুমরে দস্ত 
বা অগুকোষ জন্মে না।' 

যে অর্থ দেখিতে কুব্জ তাহাকে কুজ বলে। 
তিত্তির পক্ষীর বর্ণের মত বর্ণ হইলে তাহাকে 
তিত্তিরসন্গিভ” কহে । বানরের মত চক্ষুঃ হইলে 
“বানরাক্ষ” ও বিড়ালের মত চক্ষুঃ হইলে সেই 
অশ্বকে “এবড়ালাক্ষ” বলে । 

যে অশ্বের পৃষ্ঠে অশ্বন্বামী নিহত হইয়াছেন 
অথবা যে অশ মাতৃগর্ভ হইতেই দম্ত লইয়া জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছে এই সকল অশ্ব মহাদোষে দূষিত । 

ধাহারা নিজের কল্যাণ কামনা করেন, তীহ্ধরা 
শী 



৫০ অশ্ববৈভক 

কদাচ এই সকল মহাদোষগ্রস্ত অশ্ব গ্রহণ 

করিবেন না। 

এই সকল দোষে দুষিত অশ্ব স্বজন-কুটুন্বের 
সহিত কলহ উৎপাদন করে এবং ধন-প্রাণ অপহরণ 

করে। 

নকুল চতুর্দশ প্রকার মহাঁদোষ বলিয়। থাকেন । 
তন্মধ্যে হীনদস্ত, অধিকদন্ত, করালী, কৃষ্ণচতালুক, 

মুষলী, ও শূঙ্গী এই ছয় প্রকার অশ্ব স্বামি-ঘাতক । 
একা, হীনাঙ্গ ও অধিকাক্গ অশ্ব পরিত্যাজ্য | 

যেসকল মহাত্মা নিজের বিপুল যশঃ রক্ষা 

করিতে বাঞ্চা করেন, তাহারা কখনও একাণ্ড 

জাঁতাগ্ু, অধিকাঙ্গ ও হীনাঙ্গ অশ্ব গ্রহণ করিবেন 

না; ঘণ্ট শী, বদনক, বালী ও শৃঙ্গী এই চারি মহা- 
দোষগ্রস্ত অশ্ব অতিশয় নিন্দিত। ইহাদ্দিগকে 
সর্ববপ্রযত্বে ত্যাগ করিবে। 

ঘণ্টী অশ্বস্বাধীকে নষ্ট করে। বদনক অশ্ব 
ধন ক্ষয় করে। বালী অশ্ব অন্তঃপুর নষ্ট করে 
এবং শুঙ্গী অশ্ব রাজ্য-নাশ করিয়। থাকে. । 

যে অশ্বের বর্ণ ভ্রমরের ন্যায় চিন্ধণ কৃষ্ণবর্ণ, 
সেই অশ্ব যদি কৃষ্ণতালু হয় (কুষ্ণবর্ণের তালুবিশিষ্ট 
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হয়) তাহা হইলে দোঁষ হয় না। আর যে অশ্বের 
পাঁদচতুষ্টয় ও মুখমণ্ডল শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ যাহা পঞ্চ- 
কল্যাণ লক্ষণযুক্ত সেই অশ্ব নিন্দিত আবর্তবিশিষট 

হইলেও অগুভদায়ক নহে । 
অগ্নিপুরাণে অশ্বদিগের সপগ্তবিংশতি সংখ্যক 

দোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । তাহাদের 
নাম যথা 

হীনদন্ত, বিদস্ত, করালী, কৃষ্চতালুক, কৃষ্ণজিহব, 
যমজ, জাতমুক্ষ, বিশপ, শৃঙ্গী, ভ্রিকর্ণ, ব্যাত্রবণণক, 

খরবর্ণ (গাধার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট), ভম্মবর্ণ, জাতবর্ণ, 

কাকুদী, শ্বিত্রী (ধবলরোগগ্রস্ত), কাকপাদী (কাকশ 

অর্থাৎ কীকস, স্থানে যাহার ভূউর্খর আছে), খরসার, 
বানরাক্ষ, কৃষ্ণোষ্ঠ (কাল ঠোট), কৃষ্ণগুহা (গুহার 
কাল বর্ণের), কৃষ্ণপ্রোথ (যাহার নাপিক। ছিদ্রের 
নিকট প্রোথ নামক স্থান কাল বর্ণের), শুক, তিত্তির 
পন্ষীর বর্ণের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, * বিষমঙ্খেতপাদ 

(যাহার সমস্ত শরীরের বর্ণ অন্য রূপ একটী পদ 

শ্বেতবণ) এই সকল দোষযুক্ত এবং শুন আবর্ত 
(ভুঙ রি) শুন্ত এবং অগ্ুভ আবর্তযুস্ত অশ্ব কোনও 

জমে গ্রাঙ্থু নহে। 
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শুক্রনীতিতেও উক্ত আছে-_কষ্চতালু, কৃষ্ণ- 
জিহব ও কৃষ্ণওষ্ঠ অশ্ব নিন্দিত। আর যাহার 
সমস্ত শরীর কালবর্ণ কিন্তু পুচ্ছ (লেজ) শ্বেতবর্ণের 
সে অতীব নিন্দিত । 

এই মকল মহাঁদোষের ফলে যে যে অনিষ্ট 

সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী এঁতিহাঁসিক 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে__ 

অশ্থের “ককুদে ভূর থাকায়” ম্থরথ রাজার 

রাজা নাশ হয়। 

কাশ্বোজরাজ প্ত্রিকণী” অশ্বের দোষে হত হুন। 
পাণ্ড নরপতি পার্বদন্ত অর্থাৎ “করালী” অশ্ব 

গ্রহণ করিয়। বিনাশ প্রাপ্ত হন । 

“শৃঙগী” ও “স্তনী” অশ্বের দোষে সগর-বংশ 
ংস হয়। আর রাক্ষলরাজ রাবণ ““জান্বাবর্ত 

অশ্বের দোষে পঞ্চত্ব লাভ করেন। 

অতএব মহাদোষে দুষিত অশ্ব কোনও মতেই 
গ্রাহা নহে। | 

উৎপাত । 
অশ্বদিগের যে সকল আকস্মিক লক্ষণ দ্বার! 

রাজ্যের ব। অশ্বস্থামীর ভাবী শুতাশুভ নির্ণয় কর 
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যাঁয় তাহার নাম উৎপাত” | সম্প্রতি তাহার বিষয় 
বল হইতেছে-_ 

যদি অশ্বদিগের শরীরে হঠাৎ অগ্নি প্রস্বলিত 

হইয়া! উঠে, তাহা হইলে এক বৎসর যাঁবৎ দেবতার 
বৃষ্টি হইবে না। অর্থাৎ ইহা অনাৰৃষ্টির ব্যগ্ীক 
উৎপাত । 

যদি লিঙ্গ জ্বলিয়! উঠে তাহ! হইলে অস্তঃপুর 
নষ্ট হইবে, উদরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে বিত্তনাশ) 

পুচ্ছ ও গুহাদেশে প্রস্থুলিত হইলে পরাজয়, মস্তক, 
মুখ, স্কন্ধ ও আসন স্থানে এবং নেত্রদেশে অগ্নি- 

স্ক.লিঙ্গ বহির্গত হইলে অশ্বম্বামীর জয়লাভ হয়। 
এই সগ্ধদ্ধে নকুল বলেন, পুচ্ছদেশে অগ্রিষ্ফ লিঙ্গ 

দৃষ্ট হইলে শক্র-সৈন্যের আক্রমণ হইবে বুঝ! 
যাইবে । 

ললাট, বাহুদ্বয়, ও বক্ষঃস্থল হইতে ধুম নির্গত 
হইলে অশুভ হইবে । কিন্তু এ সকল স্থল হইতে 

অগ্নিন্ফ,লিঙ্গ নির্গত হইলে শুভ বুঝিতে হইবে । 
নাসিকা হুইতে ধূম নির্গত হইতে থাকিলে 

তাহা শুভফলদায়ক। 

যখন দেখিবে অশ্বের কোন রোগ নাই, তথাপি 
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সে ছুঃখিত ও সম্মুখে প্রদত্ত গ্রাস গ্রহণ করিতেছে 
না৷ অথচ তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় জল 

পড়িতেছে, তখন বুঝিবে অশ্বস্বামীর অমঙ্গল 

নিশ্চিত । 

যখন অশ্ব আপনার মুখ দেখিয়া আপনি 

আনন্দিত হইতেছে, গমন করিবার সময় হেষারবে 
আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তখন বুঝিবে অশ্বস্বামীর 

জয় হইবে। 
সর্বদা অশ্থে অশ্বে বিরোধ ভাল লক্ষণ নহে। 

অথব। সর্ববদ1 অশ্বদিগের মস্তকাঁঘাত প্রশস্ত নহে । 
অশ্ব যদি বাম পদের দ্বারা ভূমি আঘাত করে, 

তাহা হইলে অশ্বস্বামীর যাত্রায় অমঙ্গল ঘটিবে ইহা 
বুঝিতে হইবে। 

আর যদ অশ্ব্থামী আরোহণ করিবামান্রই 
নিজের দক্ষিণ পার্খ অবলোকন করে, তাহা হইলে 
অশ্বস্বামীর যুদ্ধে জয় হইবে। 

যদি অশ্ব বামদিকে সর্ববদ| পুচ্ছ বিক্ষেপ করিতে 
থাকে, তাহ হইলে অশ্বস্বামীর প্রবাস এবং দক্ষিণ 
দিকে বিক্ষেপ করিলে জয়লাভ হয়। 

আর যাঁদ অশ্ব সকল একবারে মকলেই সমস্ত 
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পুচ্ছ উদ্ধ দিকে উত্তোলন করে, তাহা হইলে অশ্ব- 

স্বামীর ও তাহাদের অকম্মাৎ কোন ভয়ের কারণ 

উপস্থিত হইল ইহা বুঝিতে হইবে । 

ছায়। । 

শেরীরের কাত্তি, লাবণ্য বিশেষ) 

অশ্বদিগের শরীরের কান্তি দেখিয়। অশ্বের ও 

তাঁহার প্রভুর শুভাশুভ অবগত হওয়া যায়। 

সম্প্রতি তাহারই বিষয় বর্ণিত হইতেছে__ 
অশ্বদিগের শরীরের লাবণ্য বেশ স্িগ্ধ অর্থাৎ 

চিকণ হইলে এবং তাহ। হইতে নানা বর্ণের জ্যোতিঃ 
উদগত হইতে থাকিলে তাহাকে “পাথিবী ছায়া” 
কহে। আর পদ্বরাগমণির ন্যায় অরুণ বর্ণের 

ছাঁয়াকে (কাস্তিকে) “অগ্রিচ্ছাঁয়।” বলে । 

নির্মল স্ফটিক প্রস্তরের তুল্য শ্বেত বর্ণের চি্বণ 
লাবণ্য প্রকাশ পাইলে তাহাকে বারুণী (অর্থাৎ 

বরুণ দেবত। সম্বন্ধীয়) ছায়া বলে। 

আর রুক্ষ কর্কশ (অচিক্ণ) এবং অত্যল্প 

প্রকাশিত অশ্বের শরীর-কান্তিকে “বায়ব্যা” (বায়ু 

সন্বন্ধীয়া) ছায়! বলে। ইহা নিন্দিত । 
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পূর্বোক্ত পাথিবী, আগ্নেয়ী ও বারুণী এই 
ত্রিবিধ ছায়। শুভগপ্রদা। কিন্তু বায়বা ছায়। 

গওভপ্রদ। নহে । 

গন্ধ | 

অশ্বদিগের ঘন্ম উদগত হইলে গাত্র হইতে যে 
গন্ধ নির্গত হয়, তাহা হইতে শুভ অশুভ জান। 
যায়। 

সম্প্রতি তাহার বিষয় বল৷ হইতেছে-_ 
যে অশ্বের ঘন্দম উদগত হইলে গাত্র হইতে 

এরূপ গন্ধ নিত হয় যে যাহার আতম্াণে মনের 

সম্তোষ জন্মে (বিরক্তি জন্মে না), সেই অশ্ব শুভ 

গন্ধবিশিষ্ট | 
এতাদৃশ অশ অশ্বস্বামীর ধন, পুত্র» মিত্র জয় ও 

কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করে । সর্বপ্রযত্বে এইরূপ স্গন্ধ 

অশ্ব সংগ্রহ করিবে । আর যাহার ঘন্ম উদগত 

হইলে গাত্রের গন্ধ কুৎসিৎ অর্থাৎ আত্রাণ কর! 

যায় না, এতাদৃশ ছুর্গন্ধ অশ্ব শুভ ফলদায়ক নহে। 
অশ্বস্বামী এইরূপ অশ্ব সংগ্রহ করিবেন না। 

অশ্বশাস্রকার নকুল বলেন, গন্ধের দ্বারায় 

অশ্বদিগের জাতিনির্ণয় হয়। 



তৃতীয় অধ্যায় ৫৭ 

শভগন্ধ অশ্ব ব্রাহ্মণ জাতি, অগুরু চন্দনের 

ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট অশ্ব ক্ষত্রিয় জাতি, ঘৃতগন্ধ বৈশ্য, 

ও মওস্যগন্ধ শুদ্রে জাতি । 

সত্ব । 

সত্ব শব্দের অর্থ ম্বভাব ব| ধন্ম। সম্প্রতি অশ্ব- 

দিগের কতিপয় চিহ্ন দ্বারা সত্ব অর্থাৎ স্বভাব নির্ণয় 

করা হইতেছে । 
যে অশ্বের অপবিত্র দ্রব্যে কর্দমে (কাদায়), 

বিশেষতঃ ছাগমুত্রে ঘণা দেখা যায়, তাহাকে 
«দেবসত্ব” কহে । আর যে অশ্বের অপবিত্র দ্রেব্যে, 

কর্দমে ও ছাগমুত্রে ঘ্বণা না থাকে বা ত্বাহাতে 

সন্তোষ জন্মে, তাহাকে “পিশাচসত্ব” বলে । 

যে অশ্বের মুখমণ্ডল শ্মশ্র্হীন এবং স্থন্দর ও 

উন্নত নামিক। দ্বার বিভুষিত, গ্রীবা আয়ত ও 

উন্নত, কুক্ষিদেশ, খুরচতুষ্টয় ও কর্ণন্ধয় মনোজ, 
বেগ প্রচণ্ড, হংসরব ও মেঘ-গর্জনের ন্যায় কণ- 

ধ্বনি গম্ভীরঃঅথচ যে অতি ক্রুর (ছুষ্ট) বা 
অতি ম্বছ (টিমে) নহেঃ তাহাকে দেবসত্ব অশ্ব 

কছে। 

৮ 



৫৮ অশ্ব-বৈভ্ভক 

প্রমাণ । 

অনস্তর অশ্বদিগের অবয়বের ওক্নত্যৈর পরিমাণ 

লিখিত হইতেছে__ 
অশ্বদিগের পরিমাণ-বিষয়ে বিশেষ এই যে 

৩ তিন ঘবে এক অঙ্গুলি পরিমাণ না ধরিয়া ৩॥ নাড়ে 

তিন যবে এক অঙ্গুলি ধরিতে হইবে । কিন্তু শুক্রা- 
চার্য্যের মতে ৫ পাঁচ যবে এক অঙ্গুলি ধরিবার 

কথা আছে । আর ২৪ চবিবশ অঙ্গুলিতে এক 

হাত না ধরিয়। ৩৪ চৌত্রিশ অঙ্কুলিতে এক হাত 
ধরিতে হইবে । 

উচ্চতা অর্থাত খাঁড়াই। 

উত্তম অশ্বের উৎসেধের (খাঁড়াউ) পরিমাণ 

৪ চারি হাত । মধ্যম অশ্বের পরিমাণ ৩॥ সাড়ে 

তিন হাত । আর নিকৃষ্ট অশ্বের পরিমাণ মধ্যম 
অশ্বের পরিমাণ অদ্তপক্ষা' এক মুষ্টি নৃযুন হইবে । 

প্রচলিত পরিমাণ অন্ুমারে উত্তম অশ্বের 

পরিমাণ ৪ চারি হাত ১৬ অঙ্গুলি। মধ্যম অশ্বের 
৪ চারি হাত ২ ছুই অস্কুলি। নিকৃষ্টের পরিমাণ 
৩ তিন হাত ১৯ উনিশ অঙ্গুলি হইবে । 



তৃতীয় অধ্যায় ৫৯ 

শুক্রাচার্য্যের মতে উত্তম অশ্বের উচ্চতা তাহার 

প্রদর্শিত মুখ পরিমাণের তিন গুণ। অর্থাৎ মুখের 
পরিমাণ ৪০ * ৩.*১২০ এক শত কুড়ি অঙ্গুলি। 

প্রচলিত পরিমাণ অনুমারে ৮ আট হাত ৮& আট 

অঙ্গুলি । 
নকুল বলেন, অশ্বদিগের উচ্চত1৮* আশী অঙ্কুলি 

ইইবে। 
শুক্রাচাধ্যের মতে মধ্যম অশ্বের পরিমাণ € 

পাঁচ যবে অঙ্গুলি পরিমাণে ৯৬ ছিয়ানববই অঙ্গুলি । 

প্রচলিত পরিমাণ অনুমারে ৬ ছয় হাত ১৬ ষোল 

অঙ্গুলি । আর নিকৃষ্ট অশ্বের উচ্চতা ৫ পাঁচ ঘবে 

অঙ্গুলি পরিমাণে ৮৪ চুরাশী অস্কুলি। প্রচলিত 

পরিমাণ অনুসারে ৫ পাঁচ হাত ২১ একুশ অন্কুলি। 

বিস্তার অর্থাৎ বেড় । 

উত্তম অশ্বের বিস্তার উচ্চতার সমান । মধ্যম 
ও নিকৃষ্ট অশ্বের এরূপ জানিবে। 

শুক্রাচার্ধ্য বলেন, উদরের বিস্তার (বেড়) মুখের 
পরিমাণের তিন গুণ ও তিন অঙ্কুলি অধিক । অর্থাৎ 
৪৩ তিতাল্লিশ অস্থুলি। 



৬০ অশ্ব-বৈগ্যক 

দীর্ঘতা । 
উত্তম অশ্বের দের্ঘ্য ৭॥ সাড়ে সাত হাত। 

মধ্যমের উহ! হইতে ৬ ছয় মুষ্টি ন্যুন। আর নিকৃষ্ট 
অশ্বেদ্ব দীর্ঘতা ৫ পাঁচ হাত । 

শুক্রাচার্ষ্যের মতে উত্তম অশ্বের দৈর্ঘ্য ১৩২ 
এক শত বান্িশ অঙ্গুলি । 

উত্তম অশ্বের মুখের পরিমাণ ৩২ বত্রিশ অঙ্কুলি । 

শুক্রাচাধ্যের মতে ৪* চলিশ অঙ্কুলি। নকুলের 
মতে ২৭ সাতা ইশ অন্ুলি । 

পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ও কটির পরিমাণ মুখের পরিমাণের 
সমান অর্থাৎ ৩২ বন্দ্রিশ অঙ্গুলি 

শুক্রাচার্যের মতে ৪০ চল্লিশ অঙ্গুলি । নকুলের 
মতে পৃষ্ঠ ২৪ চব্বিশ অঙ্গুলি । বক্ষঃ ১৬ ষোড়শ 
অঙ্গুলি এবং কটি ২৭ সাতাইশ অস্কুলি। 

মধ্যম অশের মুখাদির পরিমাণ, উত্তম অশ্বের 
পরিমাণ অপেক্ষা ২ ছুই অঙ্গুলি কম অর্থাৎ ৩* ত্রিশ 

অঙ্গুলি। 
আর নিরৃষ্ট অশ্থের মুখাদির পরিমাণ মধ্যম 

অপেক্ষা ২ ছুই অঙ্কুলি কম। স্থতরাং ২৮ ঠাই 
অঙ্কুলি। 



তৃতীয় অধ্যায় ৬১ 

শুক্রাচাধ্যের মতেও মধ্যম অশ্বের মুখের পরি- 

মাণ ৩২ বত্রিশ অঙ্গুলি । 

আর নিকৃষ্ট অশ্বের মুখের পরিমাণ ২৮ আঠা ইশ 

অঙ্গুলি । 

উত্তম অশ্বের খুরের পরিমাণ ৭ সাত অঙ্কুণি । 
মধ্যম অশ্বের ৬ ছয় ও নিকৃষ্টের ৪ চারি অঙ্গুলি । 

নকুলের মতে উত্তম অশ্থের ৪ চারি অঙ্গুলি । 
উত্তম অশ্বের জঙ্বা ১৬ মোড়শ অস্কলি দীর্ঘ। 

মধ্যমের ১৪ চতুর্দশ ও নিকৃষ্টের ১২ দ্বাদশ অঙ্গুলি। 
নকুলের মতে কর্ণের পরিমাণ ৬ ছয় অঙ্গুলি। 

তালুর পরিমাণ ৪ চারি ঙ্গুলি। স্বন্ধের পরিমাণ 
৪৭ সাতচল্লশ অঙ্গুলি । পুচ্ছের পরিমাণ ২ ছুই 
হস্ত |! লিঙ্গের পরিমাণ এক হস্ত । আর অগুথয়ের 

পরিমাণ ৪ চারি অঞ্চুলি। 

মার্স্থ'নের পরিমাণ ২৪ চবিবশ অঙ্গুলি । কটি 

হইতে কক্ষের পরিমাণ ৪০ চল্লিশ অঙ্গুলি । মণিবন্ধ- 

দ্বয়ের পরিমাণ ৪ চারি অঙ্গুলি । 

অশ্বদিগের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিতে 
হইলে অপাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়। পুচ্ছমূল পর্যন্ত 
ম্াপিতে হইবে । 



৬২ অশ্ব-বৈস্ভক 

শুক্রাচার্য্ের মতে মস্তকের চূড়া হইতে পুচ্ছমুল 
পর্য্যন্ত মাপিতে হইবে । আর উচ্চতার পরিমাণ 
স্থির করিতে হইলে খুরের শেষ ভাগ হইতে ককুদ্ 
(ঝুট) পর্যন্ত মাপিয় স্থির করিতে হইবে এবং 
বিস্তারের অর্থাৎ বেড়ের পরিমাণ স্থির করিতে 
হইলে বক্ষঃভাগে রজ্জু বা সূত্রের দ্বারা বেষ্টন 
করিয়। মাপিতে হইবে। 

এইরূপ পরিমাণের দ্বারা যে সকল অশ্বের 
অবয়ব ঠিক হইবে তাহাই শুভ বলিয়৷ জানিবে। 
ইহা অপেক্ষা আঁধক বা হীন পরিমাণ অশ্ব শুভ- 
দায়ক নহে। | 



চতুর্থ অধ্যায় । 

আয়ুঃ। 

শালিহোত্র প্রভৃতি মুনিগণ অশ্বদিগের আয়ুর 

লক্ষণ যে প্রকার বলিয়াছেন অনন্তর তাহার বিষয় 

বলা হইতেছে__ 
যে মকল অশ্বের অবয়ব স্থনংহিত অর্থাৎ স্থগঠিত 

( বাঁধন জমাট ),.কর্ণদবয় হ্ুস্ব অর্থাৎ ছোট ছোট; 
স্বর (গলার আওয়াজ ), নেত্র (চক্ষুঃ) এবং স্বভাবে 

দৈন্য অর্থাৎ ছুর্ববলতা প্রকাশ পায় না, এতাদৃশ অশ 
চিরজীবী হুইয়। থাকে । 

যে অশ্বদিগের নাসাদণ্ড (নাঁকর্জাড়ি) দীর্ঘ, 

দেহ উচ্চ, বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, অঙ্গ মকল স্থচিন্কণ, 

তাহার! দীর্ঘায়ু বলিয়৷ জানিবে। 
যে সকল অশ্বের কর্ণমূলে অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন 
করিলে সিন্দুরের মত বর্ণ দেখিতে পাওয়! যায় অর্থাৎ 
রক্ত জমিয়া লাল দেখায়, এই সকল অশ্ব চিরজীবী 

হইয়! থাকে। 



৬৪ অশ্ব-বৈষ্ভক 

যে মকল অশ্ব নিজের খাগ্ বস্ত্র গ্রহণের সময় 

পুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করে না এবং খাগ্য বস্ত 

আস্্রাণ করে না অর্থাৎ শু'ঁকিতে থাকে না» এই 

সকল অশ্ব বহুদিন বাঁচিয়। থাঁকে। 

যে সকল অশ্বের কুঠিক স্থানে (খুর মন্থির 

উপরিভাগে) কিণ ( খেঁটা পড়া) চিহ্ন দেখিতে 

পাওয়া! যায় এবং নদী-ত্রোতের প্রতিকূলে (যে 

দিকে নদার আোত বহিতে থাকে সেই দিকে দীড়া- 

ইয়া) জল পাঁন করিবার নামর্থয থাঁকে, তাহার! 

দীর্ঘজীবী হয়। 

যে সকল অশ্বের জিহ্বার অগ্রভাগ পম্ম ফুলের 

পাপড়ির মত, দন্ত মকল মুক্তার ন্যায়, লিঙ্গ নির্মল, 

লাঙ্গ ল বিক্ষেপকালে ( লেজ নাড়িবার সময়) শীৎ" 

কার শব্দ হয় এবং ঘশ্মাক্ত দেহ হইতে বেশ স্তগন্ধ 

উঠে, নখ মকল দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার ও লোম 

সকল দৃঢ় হয় অর্থাৎ টানিলে উঠে না, এইরূপ অশ্ব 

দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে । 

যে অশ্বের প্রোথস্থানে (নাসিকা-ছিদ্রের অগ্রবর্তী 

স্থানে) চিকণ, গম্ভীর, দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ রেখ! সকল 

প্রকাশ পাঁয়, তাহাকে দীর্ঘজীবী বলিয়া জানিবে। 



চতুর্থ অধ্যায় ২৫ 

যে সকল অশ্ব চিরজীবী হইবে, তাহাদের প্রোথ- 
স্থানে ছত্র, চামর, ভৃঙ্গার, খড়গ, শঙ্খ, পদ্ম, গুক্তি, 

বজ্জ, ধ্বজ, ভদ্রান, জ্রীবুক্ষ ( বক্ষঃস্থলে শ্বেতবর্ণের 

লোমরাজি দ্বার নিশ্মিত চিহ্-বিশেষ ) এবং প্বন্তিক 

চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
আর যাহাদিগের প্রোথস্থানে শুভ্র রেখা উর্ধে 

উদগত হইবার উপক্রমে বামভাগ চাপিয় উন্নত 

হয় অথব। এ রেখা অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশ পায়, 
তাঁহ। হইলে সে অশ্ের জীবন অতি অল্প জানিবে । 

যদি অশ্বের প্রোথস্থানে (নাসিক ছিদ্রের 

অগ্রবর্তী স্থানে) উর্ধরেখ। সমান দেখা যায়, তাহ! 
হইলে তাহার দশ বৎসর আয়ু জানিবে। 

এ প্রোথ স্থানের রেখা ৩ তিন অঙ্গুলি পরিমিত 

হইলে অশ্বের জীবন ১৪ চৌদ্দ বশর হইবে । 
আর এ রেখা ৪ চারি অঙ্গুলি পরিমিত হইলে 

আয়ুঃ ১৯৩ তের বৎসর । 

যে অশ্বের প্রোথস্থানে ছুইন্টা রেখ! বক্রভাবে 

উদ্ধদিকে উদিত হয় তাহার জীবনের কাল ১৪ 
চৌদ্দ বুনর | 

যে অশ্ব কথন বাম দিকে কখনও দক্ষিণ দিকে 
ওটি 
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সর্ধবদা এই ভাঁবে শয়ন করে এবং কখন বনু 

পরিমাণে কখনও বা অল্প পরিমাণে প্রআাব করে সে 

চিরজীবী হয় না। 

আর যাহার পুর্ববকাঁয় অর্থাৎ শরীরের অগ্রভাগ 
বিনত, (নীচু) জানুদ্বয় স্থুল, অক্ষিকুট (চোঁখের ডিমি) 

শুন, (ফুল। ফুল) চক্ষুর কণিনিকা স্তব্ধ অর্থাৎ নিশ্চল, 

ঈদৃশ অশ্বকে স্বল্লায়ু বলিয়া জানিষে। 
নকুল বলেন যে অশ্ব বু পরিমাণে ভোজন 

করে কিন্তু পরিশ্রমে কাতর এবং মুখ হইতে 
অতিশয় লাল বা জল আজাব করে, আর যাহার 

মল-মুত্র অল্প পরিমাণে হয়, সে.অশ্ব শীস্রই বিনষ্ট 
হয়। 

বয়স 

যেহেতু অশ্ব সর্ববস্থলক্ষণযুক্ত হইলেও যদি 
বয়সে বৃদ্ধ হয় তাহা হইলে কার্যকারক হয় না। 
অতএব বয়োজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

অশ্বদিগের বাল্যকালে যে সকল দন্ত উদগত 
হয় তাহাদের মধ্য হইতে ছুইটা দস্ত তৃতীয় বপরে 
পতিত হয়, অনস্তর চতুর্থ বসরে আর ছুইটী 
পতিত হুইয়। একেবারে চারিটী দস্ত পুনর্ববার 
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উত্থিত হয়। পঞ্চম বওসরে অবশিষ্ট দুইটা দত্ত 
পড়িয়া পুনরায় উত্থিত হয়। স্ৃতরাং পঞ্চম বৎসরের 
মধ্যেই অশ্বদিগের ছুগ্ধ দস্ত ছয়টা পতিত হয় ও 
তাহার স্থানে স্থায়ী দস্ত ছয়টী উত্থিত হয়। 

ষষ্ঠ হইতে অষ্টম বর্ষের মধ্যে অশ্বদিগের দস্তে 
এক প্রকার কাল বর্ণের চিহ্ন প্রকাশিত হয়। 

চিহ্ধ সকলের নাম-_ 

কাঁলিকা, হরিণী, শুক্ল1, কাচা, মক্ষিকা ও শঙ্মা । 

এই সকল চিহ্ন ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া! অশ্বদিগের 

বয়সের পরিচায়ক হয় । 

কালিক। রেখার লক্ষণ । 

যে কৃ্ণ বর্ণের রেখা অশ্বদিগের দস্তের অগ্র- 

ভাগে বক্তভাবে অবস্থান করে তাহাকে “কালিকা 

রেখা” বলে। ইহা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের 

মধ্যে ক্রমশঃ সকল দস্তে পরিস্ক,টভাবে লক্ষিত হয়। 

হরিণী রেখার লক্ষণ । 

অশ্বদিগের দন্তের অগ্রভাঁগে অর্থাৎ যে স্থানে 

কু বর্পের রেখা উদগত হইয়াছিল, সেই স্থানে ঈষৎ 
গীত বর্ণের রেখা উদগত হইলে তাহাকে “হরিণী 



৬৮ অশ্ব-বৈস্ভাক 

রেখা” বলে । ইহা! নবম, দশম ও একাদশ বগুসরের 
মধ্যে সমস্ত দন্তে পরিস্ফ টভাবে লক্ষিত হয়। 

শুরু 1 রেখার লক্ষণ । 

অশ্বদিগের দন্তের মস্তকে (যে স্থানে কালিক! 
রেখা উদগত হইয়াছিল) শুভ্র বর্ণের রেখা উদগত 
হইলে তাহাকে *শুক্লা” বলে। এই রেখা ছাদশ 
বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের মধ্যে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। 

কাঁচ। রেখার লক্ষণ | 
সিদ্ধার্থকের (শ্বেত সর্ধপের) ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট যে 

রেখা অশ্ব দিগের দস্তাগ্রে উদগত হয় তাহাকে 
“কাচারেখা” বলে। এই কাচা রেখা পঞ্চদশ, 
যোড়শ ও সগুদশ এই তিন বৎসরের মধ্যেই 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

মক্ষিক1 রেখার লক্ষণ। 
অষ্টাদশ বসর হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি 

বসর মধ্যে মধুর হ্যায় বর্ণ বিশিষ্ষ যে রেখা অশ্ব 
দিগের দন্তের অগ্রভাগে উদগত হয় তাহাকে 
“মক্ষিক। রেখা” বলে। 
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শঙ্খ রেখার লক্ষণ । 

পূর্বেবাক্ত স্থানকে আশ্রয় করিয়া শঙ্খের ন্যায় 
অতি শুভ্র বর্ণের যে রেখা একবিংশ হইতে 
ব্রয়োবিংশ বৎসর মধ্যে উদগত হয় তাহাকে “শখা 

রেখা” বলে । 

অনস্তর দন্তের ছিদ্র, চলন ও পতনের কথা বল! 

হইতেছে-__ 
২৩ ভ্রয়োবিংশ বসরের পরে চতুর্ব্বিংশ হইতে 

আরম্ভ করিয়া ২৬ ষড়বিংশ বদরের মধ্যে অশ্ব- 

দিগের দস্তে ছিদ্র হইয়া! থাকে । 
২৭ সপ্তবিংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৯ 

উনত্রিংশ বগুসরের মধ্যে তাহাদের দস্ত সকল 

চলিতে (নড়িতে) থাকে । 

আর ২৯ উনভ্রিংশ হইতে ৩২ দ্বাত্রিংশ বগুসরের 
মধ্যে দন্ত সকল পতিত হয়। ফলতঃ ২৩ ভ্রয়োবিংশ 

বৎসর বয়মের পরে ৯ নয় বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ 

১৩২ বত্রিশ বগুসরের মধ্যে দস্তের ছিদ্রের চলন ও 

পতন হইয়! থাকে। 
এক বৎসরের অশ্বদিগের দন্ত শুভ্র বর্প। আর 

ছুই বৎসরের অশ্বের দস্ত সকল ঘন সঙ্গিবিষ 
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(ঘেচ ঘে'চ) কষায় বর্ণ, এবং তনু অর্থাৎ পাৎলা 

হইয়। থাকে | 
ভুগ্ধ দন্তের লক্ষণ । 

যে সকল দস্ত উত্থিত হইয়াছে কিন্তু পতিত 

হইয়। বাহির হয় নাই তাহাদের লক্ষণ-__ 

যে সকল দন্ত সুক্ষ অর্থাৎ মোটা নহে এবং 

যাহার অগ্রভাগ “অখল্ল মস্তক” অর্থাৎ খিল.ধর! 

নহে, তাহার! পতিত হইয়। উশ্খিত হয় নাই জানিতে 

হইবে । 
আর যে সকল দস্ত স্থুল ও যাহাদের অগ্রভাগ 

খিল্ধর1 তাহারা পৃতিতোশিত বলিয়া বুঝা যাইবে । 
দস্তের অগ্রভাগ নিন্ন ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহাকে 

থল্ল মস্তক অর্থাৎ খিল্ধর। বলে । 

দস্তের মস্তক পরিপূর্ণ (সমান) না হইলে 

তাহাতে কালিক। প্রভৃতি রেখায় প্রকাশ পাইয়া 

থাকে । 

দন্তের অগ্রভাগের পরিপূর্ণতা ৬ ষ্ঠ ব্সর' 

হইতে আরম্ভ হইয়া! থাকে । 

কালিকাদি চিহ্ত দন্তাগ্রের খল্ভ্াগ (খিল্ধর।) 

লা হইয়া উতৎপঙ্গ হয় ন। 
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দুষ্ট অশ্বব্যবসায়িগণ অশ্বের বয়স গোঁপন 
করিবার মানসে দস্তের অগ্রভাগ ঘর্ষণ করিয়৷ কৃত্রিম 

চিহ্ন সকল প্রকাশ করিয়া দেয়। এই বিষয়ের 
বিশেষ অবগতি জঙ্য বিশিষ্ট চিহ্ত প্রদর্শিত হইতেছে-_- 

দস্ত-মন্তক অর্থাৎ দস্তের অগ্রভাগ সকল উত্তম- 
রূপে পূর্ণাবস্থ। প্রাণ্ড হইলে পূর্বোক্ত কৃষ্ণ বর্ণের 
চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়া! থাকে । 

ষষ্ঠ বগসরে ছুইটী দস্তে কৃষ্ণ চিহ্ন প্রকাশ পাঁয়। 
সগ্ডম বুসরে অপর ছুইটী দস্তে কৃষ্ণ চিন্ প্রকাশ 
পায়। অস্টম ব€সরে পূর্ব্বোক্ত চারিটী দস্ত হইতে 
পৃথক্ ছুইটী দত্তে. কৃষ্ণ বর্ণ প্রকাশ পায়। ফলতঃ 
ধণ্ঠ হইতে অষ্টম বসরের মধ্যে এ কালিকাদি 
রেখা (কৃষ্ণ বর্ণের চিহ্ন প্রস্থাতি) পরিস্ফ,টভাবে 

লক্ষিত হয়। 

বুদ্ধিমান অশ্ববিৎ কালিক। রেখার উৎপত্তি 
অনুসারে হরিণী প্রভৃতি ৫রখার উৎপত্তি প্রকার 
অবগত হইবেন । 

_ ফলতঃ ছুই ছুই বৎসর পরিপূর্ণ না হইলে 
কালিক। প্রভৃতি চিহ্ন প্রকাশ পাঁয় ন!। 



পঞ্চম অধ্যায়। 
শাবি €)িতে পাস 

( দশ! ক্ষেত্রের বিবরণ ) 

প্রজাপতি ব্রহ্ম। অশ্বদিগের জীবিতকাল অর্থাৎ 
আয়ুকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদের 
এক একটা ভাগের নাম এক একটী দশ! । স্থতরাং 
এক একটী দশার ভোগ কাল তিন বৎনর দুই মাস 
বার দিন। 

শীলিহোত্র মুনি দশার পরিমাণ এইরূপ কীর্তন 
করিয়াছেন। এই দশা সকল এক এক ক্ষেত্রে ফল 
দান করে। প্রথম দশা প্রথম ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় 

দশা__দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এইরূপ ক্রমশঃ দশ দশ। দশ 

ক্ষেত্রে ফলোপধায়ক হয়। 
প্রপাণ (উপরিকার ঠোট) হইতে ললাট পর্যন্ত 

স্থান প্রথম ক্ষেত্র। 'ললাট হইতে মস্তক দ্বিতীয় । 
শ্ীবা হইতে ক্কদ্ধাবধি স্থান তৃতীয় । 

বক্ষঃ ককুদ, (ঝুট) কাকম$ (উহার নিকটবর্তী 
স্থান) চতুর্থ, অংসদ্বয় পঞ্চম, কটি ঘষ্ঠ, স্ফীক্ (পাছা), 
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সপ্তম, স্থুরক (উরুর নিকটবর্তী স্থান), অষ্টম, জঙ্ঘ! 
নবম, কুর্চ (সঙ্গি) ও খুর দশম ক্ষেত্র । 

বুদ্ধিমান চিকিৎসক এই সকল বিবেচন। করিয়। 
অর্থাৎ ক্ষেত্র ও দশার অবস্থা অবগত হইয়া উপযুক্ত 

ফল নির্দেশ করিবেন । 
বয়স জ্ঞানে পারদশা অশ্ববিদ্গণ ক্ষেত্র ও দশার 

সমন্বয়ে যে ফল হয় তাহাই বুঝাইয়! দিবেন । 
কিন্ত ককুদাবন্তী (যে অশ্বের ঝুটে ভূঙ রি থাকে) 

ও শৃঙ্গযুক্ত (শিঙ্গ নী) অশ্বের ফল সর্বকালই হুষ্ট। 
সে বিষয়ে দশা-বিচার নিরর্থক | 

০ 



ষ্ঠ অধ্যায়। 

( জন্মদেশ ) 

সমপ্রতি অশ্বদিগের জন্মদেশের কথ! আনু- 

পুর্ব্বিক ভাঁবে বলা হইতেছে 

তাজিক অশ্বই উত্তম। পারস্যদেশের অশ্ব, 

কোম্কণের অশ্ব ও পৃষ্ঠদেশজাত অশ্ব উত্তম বলিয়া গণ্য 
নকুল বলেন অশ্ব চারি জাতীয়-_উত্তম, 

মধ্যম, নীচ ও কনিষ্ঠ । জন্মদেশ ভেদে ইহাদের 
শ্রেণীভেদ হইয়! খাঁকে ৷ 

তাজিক্, খুরাশান্ ও উত্তর দেশীয় অশ্ব উত্তম । 

আর গজিকাণ ও কোঙ্কণ অশ্ব মধ্যম। ইহার! 

অধিক আহার করিতে পারে । ভাগুজ, উত্তমাংশ 

(উত্তমাশা। দেশজাত) ও রাঁজশুল ইহারা » মধ্যম 
শ্রেণীর অশ্ব মধ্যে গণ্য । 

গোহ্বর, সবরাঁশ ও সিন্ধুপাক এই স'কল অশ্ব 

ছোট। এততঘ্যতীত অন্য দেশজাত অশ্ব সকল 
অতি নীচ বলিয়া কথিত আছে । 



ষ্ঠ অধ্যায় ৭৫ 

তুরুক্ষ, কীর, পার্বত্য ও সিন্ধু দেশের অশ্ব মধ্যম 

এবং ভূরুষ্ট, ভাগুজ ও সারম্বত অশ্ব মধ্যম | 
যে সকল অশ্ব সম্ভল দেশে উৎপন্ন, কুশ, 

জটদেশ, পর্ববদেশ ও দক্ষিণ দেশে যাহাদের জন্ম 
হইয়াছে এই সকল অশ্ব অধম । 

টঙ্কন অশ্বও অধম বলিয়। কীর্তিত হইয়াছে । 
যেসকল অশ্বের গ্রীবা (ঘাড়) বৃত্ত ও কুঞ্চিত 

অর্থাৎ (গোল ও কোচকান ), কাণ ছোট, বেগ 

অধিক, দেহ দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং হুদয় 

ভয়শুন্য ইহাদিগকে পতাজিক্” অশ্ব বলে। 
পারস্য দেশের "অশ্ব তাজিক অশ্বেরই মত। 

তবে ইহাদের বিশেষ এই যে ইহাদের মুখ অত্যন্ত 
বিনত ও মাংসহীন, কটিদেশ স্থল (কোমর মোটা?) 

এবং মুখর (খুব চীৎকার করে) ইহারা রাস্ত! 

হাটিতে খুব সমর্থ এবং যুদ্ধস্থলে বিশেষ উপকারী । 
এমন কি অস্ত্রের দ্বারায় অঙ্গ নকল আহত হইলেও 

সাদী অর্থাৎ আরোহীকে কদাচ মোচন করে ন1। 
কেক্কাণ অর্থাৎ কোঙ্কণের অশ্ব কিঞিৎ উন্নত, 

স্থল, চিন্ধণ শরীর ও দৃঢ়-পৃষ্ঠ (শক্ত পীঠ) হয়, ইহা- 

দিগকে অশ্বজাতির প্রথম বলা যায়। 



৭৬ অশ্ব-বৈস্ভক 

কেকণ দেশজাঁত অশ্ব ও মধ্যম শ্রেণীর অশ্ব- 

দিগের মুখ প্রায়ই তাজিক্ অশ্বের ন্যায় হইয়! 
থাকে । 

মধ্যম শ্রেণীর অশ্থের দেহ স্ববৃত্ত অর্থাৎ স্থগোল 

(উচু নীচু রহিত) হইয়! থাকে । 



সপ্তম অধ্যায়। 

অনস্তর অশ্বদিগের ত্রাঙ্গণ প্রভৃতি জাতির লক্ষণ 
ও তদনুসারে বাহনের লক্ষণ লিখিত হইতেছে-- 

প্রজাপতি ব্রঙ্গা অশ্বদিগের বাহন বিধি যে 
প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সংগ্রহ করিয়া 
সম্প্রতি সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে । আর 
অশ্ববাহকদিগের দোষে ও গুণে যে সমস্ত দোঁষ ও 

গুণ উৎপন্ন হয় তাহার বিশেষ বিধি লিখিত 

হইতেছে । 
অশ্বদিগের স্বত্ব ও রূপ দ্বারা জাতি (কব্রাঁঙ্ষণ, 

ক্ষত্রিয় ইত্যাদি রূপ) অবগত হইয়া! বাহন স্থির 
করিবে । 

ব্রাহ্মণার্দি জাতি অনুসারে সাম (সাস্তবনা) ও 

ক্রিবিধ দণ্ডের প্রয়োগ করিবে । 

ব্রাহ্মণ জাতি অশ্বের লক্ষণ । 

যে অশ্ব ত্রাসী (ভীত), লুব্ধ (লোলুপ) এবং 
দয়ালু (দুষ্ট নহে) ইহাকে ত্রাঙ্মণ জাতি অশ্ব কছে। 



৭৮ অশ্ব-বৈদ্যাক 

ক্ষত্রিয় জাতি অরশ্বের লক্ষণ | 

যে অশ্ব বিশেষ পরাক্রমশালী এবং দীর্ঘ-ছেষা 

(যাহার বহুক্ষণ ক্রোধ থাকে) তাহাকে ক্ষত্রিয় 

জাতি অশ্ব বলে। 

বৈশ্য জাতি অশ্বের লক্ষণ । 

যে অশ্ব পাপী অর্থাৎ অশুভ (অমঙ্গল) দায়ক, 

রুক্ষম, ধুসর বর্ণ এবং দুষ্ট, ইহাকে বৈশ্য জাতি 

বলে। 

শুদ্র জাতি অশ্বের লক্ষণ । 

যে সকল অশ্ব দেখিতে খারাপ ও ক্রোধী এবং 

যাহার কিছুমাত্র অঙ্গ সৌষ্ঠব নাই, তাহাদিগকে শূদ্র 

জাতি অশ্ব বলে। 

এ স্থলে নকুল এরূপ বলেন যে-_-জলজ, 

বহিংজ, বায়ুজাত, উলুক ও ম্বগজাত এই চতুর্ববিধ 

অশ্ব হইতে ক্রমশঃ ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র 
এই চারি জাঁতি অশ্ব উৎপন্ন হইয়া! থাকে অর্থাৎ 
জলজাত অশ্ব ব্রাঙ্গণ, বহ্ছি জাত অশ্ব ক্ষত্রিয়, 

বাযুজাত অশ্ব বৈশ্য. এবং ম্বগ ও উলুক জাত অশ্ব 

শুদ্ধ বলিয়। কথিত আছে । 



সগুম অধ্যায় ৭৯ 

ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় যে অশ্ব বিবেকজ্ঞান 
(হিতাহিত জ্ঞান)--সম্পন্ন তাহার! ত্রাঙ্গমাণ, তেজস্থী 
ও বলবান্ অশ্ব ক্ষত্রিয়, দুষ্ট স্বভাব সম্পন্ন অশ্ব বৈশ্যা, 
আর নিঃসত্বকারক অশ্ব শুদ্র বলিয়। বিবেচিত হয়। 

ব্রাহ্মণ জাতি অশ্বকে শক্তি সঞ্চার দ্বার (“হয় 

গন্ধর্বব পুজ্ত্বং শৃণুষ বচনং মম” এই সকল বাক্যের 
দ্বারায়) বাহিত করিবে । 

ক্ষত্রিয় জাতি অশ্বকে সাস্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ 

দ্বারা (ম্মর রাজেন্দ্র পুভ্রত্বং সত্য-বাক্য মনুম্মর 

ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাঁয়) বাহিত করিবে 
বৈশ্য জাতি অশ্বরকে শব্দ দণ্ড দ্বারা অর্থাৎ শব্দ 

রূপ তাড়নের দ্বারা এবং শুদ্র জাতি অশ্বকে দণ্ড 

অর্থাৎ চাবুক মারিয়া! বাহিত করিবে । 

ব্রাহ্মণ জাতি অশ্বকে প্রত্যুষে (ভোরে), ক্ষত্রিয় 

জাতি অশ্বকে এক প্রহর বেল গতে, বেশ্খ জাতি 

অশ্বকে সগ্ধ্যাকাল গত করিয়া এবং শূদ্র জাতি 
অশ্বকে রাত্রিকালে বাহিত করিবে । 

সত্ব শক্তি ও বাহন বিবরণ।। 

অশ্বদিগের উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে সহ 

(বল) তিন প্রকার হয়। 



৮৩ অশ্ব-বৈস্ভক 

উত্তম শ্রেণীর অশ্বকে উপশম বাক্যের দ্বারা, 

মধ্যম শ্রেণীর অশ্বকে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগে এবং 

অধম শ্রেণীর অশ্বকে শব্দ রূপ দণ্ড ও দগ্াঘাতের 

(চাবুকের) দ্বার। বাহিত করিবে । 
তৈল ও ছুপ্ধ একত্র মিশ্রিত করিলে যেরূপ 

প্রকাশ পায়, নির্মল অশ্বের শরীরে তাদৃশ সহজ 
রূপ প্রকাশ পাইয়। থাকে । 

অশ্বদিগের শক্তি ছুই প্রকার হইয়া থাকে । 
এক প্রকার বলসম্ভব ও অন্য প্রকার হুর্ববলতা- 
সম্ভব । 

যেসকল অশ্ব দেখিতে কৃশ,' কিন্তু শক্তিতে 
অধিক, তাহাদিগকে হুর্ববলতা সম্ভবশক্তি-সম্পন্ন 
বল! যায়। 

অন্য প্রকার যে সকল অশ্ব দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট 
কিন্ত শক্তিতে হীন, তাহাদিগকে বলসম্ভব-ছুর্ববলতা- 
সম্পন্ন বল যায়। অতএব অশ্বদিগের শক্তি ও 
সত্ব বিবেচনা করিয়! বাহিত করিবে । 

রঙ্গভূমির বিবরণ । 
“রঙ্গভূমি” বলিতে যে স্থলে অশ্বদিগকে শিক্ষা 

দেওয়া হয়। 



সগ্ডম অধ্যায় ৮১ 

অশ্বদিগের শিক্ষা দিবার স্থান এনরূপ হওয়! 
উচিত যথা-__-সমতল, প্রশস্ত, ঈষৎ বাঁলুক৷ ব! ধুলি 
দ্বারা আচ্ছাদিত, নির্জন গ্রাম ব নগর হইতে দূরে 
অবস্থিত এবং দেখিতে রমণীয় হইবে । কিন্তু 
জমাট, মাটী দ্বারা গঠিত, কঙ্কর বা ক্ষুদ্রেপ্রস্তরযুক্ত 
অথবা প্রস্তরময় কিম্বা জলাভূমি (সেতর্সেতে) রঙ্গ- 
ভূমির উপযুক্ত নহে । অপর তৃণ (শর, কেশে বেন! 
প্রভৃতি) কুৎসিত ঘাদ এবং কাষ্ঠ (আগাছ।) পরিপুর্ণ 
স্থান রঙ্গভূমির জন্য গ্রাহা নহে । 

এম্ছলে নকুল বলেন--সমতল, প্রশস্ত, অল্প 

অল্প ধুলির দ্বারা আচ্ছাদিত, নির্জন, গ্রাম ও নগর 
হইতে দূরে অশ্বদ্দিগের রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিবে। 
কিন্তু যে স্থলের মাটা জমাট অথবা কঠিন এবং যে 
স্থলে প্রস্তর ও গর্ত আছে, ঘে স্থান জলপ্রায় (জল) 

অথচ তৃণ ও কাঠ্ঠের দ্বার! সমাচ্ছন্ন, তাহা রঙ্গভৃমির 
উপযুক্ত নহে । 

.. দোষ, গুণ ও তাড়ন বিবশ্পণ | 
সম্প্রতি অশ্বারোহীর দোষ, গুণ এবং অশ্ব 

তাড়নের দোষ গুপ বলা হইতেছে-__ 
যে অশ্বারোহী স্থল (মোটা), ক্রোধী, মুখং 

৯১ 



৮২ অশ্ব-বৈস্ভক 

উৎস্থক-চিত্ত ( অন্যমনস্ক ), অস্থানে চাবুক মারিয়া 
থাকেন এবং যাহার আসন চঞ্চল, কদাচ তাহার অশ্ব 

বশীভূত হয় না। 

আর অশ্বে আরোহণ করিলে যাহার কোমর 

নড়িতে থাকে এবং যিনি বানুদ্ধয় স্থির রাখিতে ন! 

পারিয়া উন্নত করেন ও অশ্বের শরীরে চাবুক 
মারিতে থাকেন, তাহার বাহন সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ 

বশীভূত হয় না); এতাদৃশ অশ্বারোহীর অশ্বে আরোহণ 
কষ্টদায়ক । 

কিন্তু যে অশ্বারোহীর আসন দৃঢ়, শরীর স্থির, 
মুষ্টিত্বয় নিশ্চল এবং যিনি লাবধান অথচ অশ্র 
অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন, কদাচ অন্যমনস্ক 
নহেন, ফলতঃ যাহার এই ছয়টী গুণ বিদ্যমান আছে, 
তিনি অনায়াসে অশ্বকে বশীভূত করিতে পারেন । 

যিনি অশ্বের অভিপ্রায় কিছুমাত্র অবগত হইতে 
পাঁরেন না, তিনি পুনঃ পুনঃ চাবুক মারিলেও অশ্ব 
তাহার নির্দেশ অনুসারে কার্য করিবে না|. 

যদি অশ্ব অন্য ঘোড়া বা ঘুড়ী দেখিয়া হ্যা 
রব (চীৎকার) করিতে থাকে, তাহা হইলে মস্তকে 
চাবুক মারিবে। 
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যদি অশ্ব স্থালিত হয় (পিছলে পড়ে ), তাহ। 
হইলে তাহার জানুদ্বয়ে প্রহার করিবে। 

যদি অশ্ব ভয়, পায় তাহ! হইলে তাহার পশ্চাঁৎ 
দিকে প্রহার করিবে । 

যদি অশ্ব ক্রুদ্ধ (রাগী) হয়, তাহা হইলে তাহার 
বুকে প্রহার করা কর্তব্য । 

যদি অশ্ব ক্ষেপিয়! উঠে, তাহা হইলে তাহার 
উদরে চাবুক মারিবে। 

আর যদি অশ্ব পথ ছাড়িয়। ছুটিতে আরম্ভ করে, 
তাহা হইলে তাহার মুখে প্রহার করিবে । 

অস্থানে প্রহার করিলে অশ্ব কখনই বশীভূত 
হয় নাঃ পরন্ত যত দিন বাঁচে ততদিন সেই দোষ 
রহিয়া যায় । অতএব দোষ গুণ বিবেচনা করিয়! 
অশ্বকে প্রহার করিবে । 

অশ্ব কুপিত হইলে পুচ্ছদেশে (লেজের নিকটে) 
এবং ভীত হইলে জানুদ্ধয়ে প্রহার কর! কর্তব্য, 
কিন্ত যে অশ্ব কখনও প্রহার প্রাণ্ড হয় নাই 
তাহাকে" একটা মাত্র প্রহার করিবে অর্থাৎ এক 
বার চাবুক মারিবে । 

যে অশ্ব কন্ম করিতে সমর্থ, যদি তাহাকে বাহিত 
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কর! ন। হয় তাহা হইলে সে অশ্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ ও 
রোগগ্রন্ত হইয়] পড়ে । 

আর যে অশ্ব সকল কাধ্য করিতে সমর্থ, যদি 
তাহাকে অতিশয় পরিশ্রম করান হয়, তাহা হইলে 

সে অশ্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে । 
ভোজ অশ্বদিগের দ্বাদশকালে দণ্ড নিপাতনের 

কথা বলিয়াছেন যথা-_ 

অশ্ব বলিয়া পড়িলে, বাহন অবস্থায় নিদ্রো 

গেলে, স্বলিত হইলে, ছুষ্ট চেষ্টা প্রকাশ করিলে, 
ঘু'ড়ী দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলে, আস্ফালনপুর্ববক 
বহুবার চীৎকার করিলে, চকিয়া উঠিলে, সম্মুখে 
পদদ্ধয় উচু করিয়! উঠিয়! পড়িলে, পথ ছাড়িয়া অন্য 

পথে গমন করিলে, ভয় পাইলে, যে বিষয় শিক্ষা 

দেওয়া যাইতেছে, তাহ শিক্ষা না করিয়া অন্য রূপ 
চেষ্টা করিলে অথব! ক্ষেপিয়া৷ উঠিলে দণ্ড নিপাতন 
অর্থাৎ চাবুক মারা, কর্তব্য । 

তন্মধ্যে ভয় পাইলে ঘাড়ে, চমকিয়। উঠিলেগ 
ঘাড়ে, ক্ষেপিয়া উঠিলে অধরে (নীচেকার ' ঠোটে), 
শিক্ষা ত্যাগ করিলে পূর্বেবাক্ত স্থানে অর্থাৎ নীচেকার 
ঠোটে, ঘুড়ী দেখিয়া চীৎকার করিলে স্কন্ধে ও 
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বাহুদ্ধয়ে, আর বসিয়! পড়িলে অথব। বাহিত করিবার 
সময় ঘুমাইয়। পড়িলে কটিদেশে (কোমরে), দুষ্ট 
চেষ্টা করিলে ও পথ ছাড়িয়া অন্য অপথে গমন 
করিলে মুখে, স্থলিত হইলে (পিছলে পড়িলে) 
জঘনে (কোমরের উদ্ধ দিকে), অগ্রবর্তী পদদ্বয় উচু 
করিয়1 উঠিয়। পড়িলে চক্ষুদ্বয়ের নিকটে এবং যে 
অশ্ব কুপ্রকৃতি মর্থাৎ কুঁড়েস্বভাব সেই অশ্বের 
শরীরের সর্বত্রই চাবুক মারিতে পার! যায়। 

ধার। অর্থাৎ গতি । 

অনস্তর আমরা মহধিগণের মতানুসাঁরে অশ্ব- 
দিগের ধার! অর্থাৎ গতির বিষয় বর্ণনা করিব । 

অশ্বদ্িগের ধার! (গতি) ৬ ছয় প্রকার হয় যথা-_ 

প্রথম! ধারার নাম প্বিক্রমা”, দ্বিতীয়ার নাম 

“পুলক1”, তৃতীয়ার নাম “পুর্ণ কী”, চতুর্থের নাম 

*ত্বরিত1”, পঞ্চমের নাম “ধরে” ও ষষ্ঠী ধারার নাম 

*নিরালন্বা” | 

ষষ্ঠী ধারা মত্্য লোকে দেখিতে বা শুনিতে 
পাওয়। যায় না, কেধল স্বর্গ লোকেই প্রসিদ্ধ আছে। 

নকুল এবং অযরসিংহ---আস্কম্দিত, ধৌঁরিতক, 
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রেচিত, বল্সিত ও প্লতনামে এই পাঁচটা ধারার কথা 
বলিয়া থাকেন। 

হেমচত্দ্র বলেন--প্রথম। গতির নাম প্প্ল তা”, 
দ্বিতীয়ার নাম “চাতুরীক্ষা”, তৃতীয়ার মাম “বেগ- 
সন্ধি”, চতুর্থীর নাম “বেগবতী” ও পঞ্চমীর নাম 
“তুরী”। 

বিক্রম! গতির লক্ষণ । 
অশ্ব যে গতিতে পাদ চতুষ্টয় প্লুত অর্থাৎ লক্ষ 

প্রদানের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়, তাহার নাম বিক্রম! | 
পুলকার লক্ষণ ।. 

অশ্ব যে গতিতে অগ্রবত্তী পদদ্ধয় সমাঁনভাঁবে 
উৎক্ষিণ্ড করে এবং বানরের গতির ন্যায় গতিবিশিষ্ট 
হয় ইহার নাম পুলকা। 

পূর্ণকীর লক্ষণ। 
অশ্ব যে গতিতে মুখ ও পাদ চতুষ্টয় উন্নত 

করিয়। ধাবিত হয়, তাহার নাম পূর্ণকঠী । 
ত্বরিতার লক্ষণ । 

জশ্বদিগের ইচ্ছাপূর্ধক গমনের নাম ত্বরিতা 
গতি । 
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ধারার লক্ষণ । 

আর অশ্ব তাড়িত হইয়া যে গতি অবলম্বন 
করে, তাহার নাম ধীরা । 

নিরালম্বা নামক ষষ্ঠ গতি মর্ত্য লোকে দেখিতে 
পাওয়৷ যাঁয় না, তাহ! ত্বর্গ লোকে বিদ্ভমান আছে। 

অশ্ব ও অশ্বারোহীর শরীরে যতগুলি লোম 
আছে, অশ্ব পৃষ্ঠে হত অশ্বারোহী তত বৎসর যাবৎ 
স্বর্গে বাস করে, কিন্ত অশ্ব পৃষ্ঠে হত হইলে অশ্বা- 
রোহ্ী যে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়, ঘোটকীর পৃষ্ঠে 
হত হইলে সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় না। 

বন্ন! বা লাগামের লক্ষণ । 

অনন্তর মহামুনি শালিহোত্র অশ্বদিগের লাগামের 

বিষয় যেরূপ কীর্তন করিয়াছেন তাহা! সংক্ষেপে 
বলা যাইতেছে-_ 

পুষ্পদস্তী, গোকণাঁ, তুলোলুলা, তূলোদ্ধ,তা, 
. নাগগীড়ি, পুষ্পধারী, হুর্মি, রজন্তনী, দ্বিহ্তী, 
একহস্তী, শুভগা এবং শোভন, এই ১২ দ্বাদশ 
প্রকার লাগাম হয়। কোনও কোনও পুস্তকে দুর্্টি 
ও রজস্তনী স্থলে দৃঢ়মুষ্টি ও কুঞ্চনী পাঠ আছে। 
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অশ্বারোহীর লক্ষণ । 

অশ্বারোহী অশ্বে আরোহণ করিয়। তাহার কর্ণ- 
দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে নিজের মন অর্পণ করিয়া 
থাকিবে অর্থাৎ এ স্থানে লক্ষ্য করিবে । প্রথমে 
অশ্বকে অল্প অল্প করিয়৷ বাহিত করিবে, পরে পুলক 
নামক গতিতে গমন করিবার সঙ্কেত দিবে । 

অশ্বারোহী অশ্বে আরোহণ করিয়! বক্র (বাঁকা), 
উত্তান (চীৎ) কুজ (কুঁজো), অধোমুখ ও স্তব্ধগাত্র 

হইবে না, কিন্তু আমন (জিন্) স্থির রাঁখিয় উরুদ্বয় 
ও পার্দবয় স্থির করিয়! পৃষ্ঠবংশ উন্নত ভাবে রক্ষ! 
করতঃ অশ্বকে বাহিত করিবে । 

দক্ষিণ দেশোস্তভব অংশ্বর পৃষ্ঠে দৃঢ় ভাবে 
উপবেশন করিবে । এইরূপ গুণসম্পন্ন অশ্বারোহী 
প্রশংসনীয় | অন্থবিধ অশ্ববাহক অশ্বের ভয়দায়ক। 

অশ্বদিগের প্রথম বাহনের কাজ । 

গ্রীষ্ম, বর্ধা ও শরৎ .এই তিন কালে অশ্বকে 
বাহিত করিবে না। হেমস্ত, শীত ও বসস্ত এই তিন | 

'কালে বাহিত করিবে। 

কেহ কেহ বলেন, জ্যৈ্ঠ মাস হইতে কার্তিক 
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মাস পর্যস্ত বাহিত করা নিষেধ। অগ্রহায়ণ মাস 

হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত বাহিত কর! উচিত । 

অশ্বদিগের প্রথম বাহিতে শুভ তিথি নক্ষত্র । 

শুরু পক্ষের প্রতিপদ, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশী 

তিথিতে, রবি ও সোমবারে, ধুতি মিদ্ধি প্রভৃতি 

যোগে, মুলা, রোহিনী, হস্তা, পুষ্যা, উত্তরফল্তুনী, 
উত্তরাষাঢ়। ও উত্তরভাব্রপদ নক্ষত্রে শুভ দিনে অশ্ব- 

দিগকে বাহিত করিবে। 
অগ্নিপুরাণে অশ্বিনী, শ্রবণ, হস্তা, উত্তরফল্ুনী, 

উত্তরাষাঢ। ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে অশ্বদিগের আদি 
বাহনের কার্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

রঙ্গভূমি অর্থাৎ যে স্থলে অশ্বদিগকে শিক্ষা 

দেওয়! হয়, অথবা! রণক্ষেত্র, এই রঙ্গভূমিতে বৈরস্ত 
নামক দেবতার মুর্তি প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে । বৈরস্ত 
দেব সুধ্যের পুত্র অশ্বদিগের অধিদেবতা। 

প্রাতঃকালে স্নান করিয়া পবিত্র ভাবে ধৌত 
বস্ত্র পরিধানপুর্বক, অথব! রক্ত বর্ণের বস্ত্র বা রক্ত 

বর্ণের পুষ্প মাল্য ধারণ করিয়া, পুষ্প, ধূপ, দীপ, 
চন্দন, পাঁয়স, পক্কান্ন ও পঞ্চ শব্দ দ্বারা উক্ত বৈরস্ত 

১২ 



৯ অশ্ব-বৈস্ভক 

দেবের পুজা করিবে । পুজার মন্ত্র-পদ্ধতি--. 
(তিথ্যার্দিতত্ব্ে ও অগ্রিপুরাঁণে এবং কালিকাপুরাঁণে 

উক্ত আছে)“ও" নমে। বৈরস্তাঁয় অশ্ব-হৃদয়ায় হ্রীং ব্লীং 
ও" নমোহতিশ্বেতায় সৌম্যরূপায় ইমং মম অশ্বং 
সাঁধয় সাঁধয় বন্ধয় বন্ধয় বশ্ঠাং কুরু কুরু মহাবীর্ধ্যায় 

বৈরস্তায় নমঃ 1” এই মন্ত্র অশ্বের দক্ষিণ কর্ণে ২১ 

একুশ বার জপ করিবে । 
অনস্তর অশ্বকে পর্যাণিত করিবে অর্থাৎ সাজ 

পরাইবে। সাজ পরান হইলে অশ্বে আরোহণ 
করিয়া এক ক্রোশ পরিমিত পথ গমন করিবে । 

এইরূপ ভাবে অল্পে অল্পে অশ্বকে শিক্ষা দিবে । 
বল্পা অর্থাৎ রাশ দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত উভয় 

হস্ডের দ্বারা ধরিতে চেষ্টা করিবে । এইরূপে 
ক্রমশঃ অশ্বীরোহী অশ্বকে লৌহনিশ্দিত কবিকা 
(কাজাই) পরাইতে শিক্ষা দিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত 
বিক্রমা, পুলকা, পূর্ণকণী ও ত্বরিতা নামক গতি 
শিক্ষা! করাইবে । 

এই কবিকা (কাঁজাই) বেশী মোটা. হইবে না, 
অতিশয় কর্কশ হইবে নাও খুব শক্ত হইবে না। 
ইহার পরিমাণ ৭ সপ্ত অঙ্কুলি। অশ্ব লৌহনির্দিত 



সপ্তম অধ্যায় ৭১১ 

কবিক। (কাজাই) গ্রহণে অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ 
তাহাকে নান। প্রকারের গতি শিক্ষা! দিবে । 

গতি-বিষয়ে স্থশিক্ষিত হইলে এই অশ্বকে কট 

স্থানে (১০০ এক শত হাত দীর্ঘ ও ৭ হাত প্রস্থ 

পরিমিত স্থানে) বিক্রমা প্রস্ৃৃতি পূর্বোক্ত গতির 

দ্বার! ভ্রমণ করাইবে। 
১০০ একশত হাত দীর্ঘ ও ৭ সাতহাত 

প্রস্থ এই পরিমিত অশ্ব-ভ্রমণের যোগ্য স্থানের 

নাম “কটস্থান” । 

ভ্রমণ করাইবার সময় দক্ষিণ ও বাম উভয় দিকে 
ভ্রমণ করাইবে । 

অশ্বদিগের শিক্ষার জন্য কটস্থলে যে ভ্রমণ 

করাইতে হয়, এই ভ্রমণ পাঁচ প্রকার যথা--মগুল, 

চতুরঅ, গোখুত, অদ্ধচন্দ্র ও নাগপাশ । 
( মণ্ডল শব্দের অর্থ গোলাকার ভ্রমণ, চতুরস্র 

শব্দের অর্থ চতুক্ষোণাকারে ভ্রমণ, গোমুদ্র শব্দে 

গোমুত্রাকারে অর্থাৎ ধাবমান গাভীর মৃত্রের ধার! 
যেরূপ ত্বক বাঁকা ভাবে পতিত হয়, সেইরূপ 
আকারে ভ্রমণ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বক্র, গোলাকার 

এবং সরল এই ত্রিবিধ আকারে ভ্রমণ 1) 



৯২ অশ্ব-বৈস্তক 

এইরূপ অন্য তিন প্রকার ভ্রমণও কটস্থানে 
করাইতে হইবে । 

যে অশ্বারোহী অশ্ব্দিগকে এইরূপ ভাবে শিক্ষ। 
দেন, তাহার কোনও কষ্ট হয় না। ইহার দ্বারা 
ভীত ব্যক্তির ভয় দুর হয় আর অভীত ব্যক্তির ভয় 
উৎপন্ন হয়। 

অশ্বীরোহীর্দিগের বিশিষ্ট জ্ঞানের জন্য অশ্ব 

শিক্ষার রহস্য এইরূপ জ্ঞাপন করা হইল । 

পূর্বে অশ্বদিগের দোষে ৬ ছয় স্থানে দণ্ডপাতন 

অর্থাৎ চাবুক মারিবার কথা বল! হইয়াছে ; কিন্ত 
কদাঁচ অন্য সময়ে অর্থাৎ বানের অতিরিক্ত সময়ে 

শত দোষ থাকিলেও প্রহার করিবে না। 

শিক্ষণীয় অশ্বের যে যে দোষ যে অশ্বশিক্ষকের 

দোষে উৎপন্ন হয় সেই অশ্বশিক্ষক সেই অশ্বের সেই 
সেই দোষ কোনও মতে দূর করিতে সমর্থ হয় না। 

যিনি এই অশ্ব শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অশ্ব- 

দিগকে শিক্ষা দেন, তাহার অশ্বগণ বশীভূত হয় এবং 

শিক্ষ! সফল হইয়া খাকে। 
সম্প্রতি ভুষ্ট অশ্বদিগের বশীভূত করিবার প্রকার 

ফল। যাইতেছে 
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অশ্বশান্ত্রজ্ঞ মুনিগণ ছুষ্ট অশ্ব্দিগকে শাস্ত ও 
শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত যে সকল ধৃপ, লেপন, ও 

মন্দ্রের বিষয় বর্ণন। করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা সেই 
সকল বর্ণনা! করিব। 

ধৃপ। 

বৃকের অর্থাৎ ব্যাশ্ের অস্থি ও দন্ত, বিষাক্ত 

মকরের দংস্ট্রা (বড় দাত) একত্র চূর্ণ করিয়া ঘত 
সহ মিশ্রিত করতঃ দুষ্ট অশ্বকে ধৃপ দিবে । (ঘ্বত 
২ ছুই তোল! ও পূর্ব্বেক্ত তিন দ্রব্য প্রত্যেকে ২ 
ছুই তোল ওজনে মিলিত ৬ ছয় তোলা) অথবা 
ছোট এলাইচ, অগুরু চন্দন, ম্বগনাভি, বেনামুল, 
নাগেশ্বরফুল, রক্তচন্দন (কাহারও মতে শ্বেত 

চন্দন), শালের আঠা (কাঠের ধুনা) এই সকল 
দ্রব্যের মিলিত ওজন ৬ ছয় তোল1। তিলতৈল 
২ দুই তোল! একত্র মিশ্রিত করিয়া ছুষ্ট অশ্বকে 
ধূপ দিবে, কিন্বা স্বণাল, (কাহারও মতে বেনযুল), 
অগুরু চন্দন, সথগদ্ধি কুড়, ছোট এলাইচ, ও শ্বেত 
চন্দন এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দধি, ঘ্ৃত ও 
তিল তৈল সহ মিশ্রিত করিয়া অশ্থের নিকট 
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ধুপ দিবে । ম্বণাল প্রস্ৃতির মিলিত ওজন ৬ ছয় 

তোল । দধি, ঘৃত ও তিলতৈলের মিলিত ওজন 

২ দুই তোল! । 

লেপন। 

দুষ্ট অশ্বকে বশীভূত ও শান্তি করিবার জন্য 
গোময়ের প্রলেপ দিবে । প্রাতঃকাঁলে ও রাত্রিকালে 

অশ্বের সমস্ত সন্ধিস্থলে গোময়ের প্রলেপ দিবে । 

অষ্টমী তিথিতে বিশেষরূপে প্রলেপ দিবার 
ব্যবস্থা করিবে। প্রলেপ দিয় পুর্ববোক্ত ধূপের 
দ্বার ধৃপ দিবে। 

অঞ্জন। 

ছু অশ্বদিগকে বশীভূত ও শাস্ত করিবার 
নিমিভ্ত নিন্নলিখিত অঞ্জন প্রয়োগ করিবে । 

শোধিত হীরাকস্ রক্তচন্দন, রেণুকা, শ্বেত 
সর্ধপ, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ, কানের মল (কানের 
খইল), পিপুল, ছুরাঁলভা ও বচ এই সকল দ্রেব্যের 
ওজন সমান উত্তমরূপে পেষণ করিয়! গাভীর ব! 
ঘুড়ীর মুত্রে পেষণ করিয়। প্রত্যেক পর্ব দিবসে 

(চতুর্দশী, অফ্টমী, অমাবস্যা, পুর্ণিম। ও সংক্রান্তিতে) 
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ছুষ্ট অশ্থের চক্ষুতে অঞ্জন (আঁজন) দিবে । ইহার 
দ্বার! অশ্ব, কোপ (রাগ), মোহ ও ভয় ত্যাগ করিয়া 

অশ্ব-সাদীর (সহিসের) বশীভূত এবং অতিশয় শাস্ত 

হইবে। 

সাদিকাধ্য বিবরণ । 

(অর্থাৎ অশ্বারোহীর কর্তব্য নির্ধারণ) 

অশ্বারোহী প্রাতঃকাঁলে স্নান করিয়৷ পবিভ্র 

হইবে, পরে শুর্র বস্ত্র পরিধান করিয়া! সংযতেক্জিয় 
ও উপবাসী হইয়! অশ্বের দক্ষিণকর্ণে নিন্নলিখিত 
মন্ত্র জপ করিবে । মন্ত্র যথা 

“হয় গন্ধর্বরাজ ত্বং শৃণুঘ বচনং মম । 
গন্ধর্বকূলজাতত্ত্রং ম1 ভুূয়াঃ কুলদুষণঃ ॥ 
দ্বিজানাং সত্যবাক্যানাং সোমদ্য গরুড়স্য চ। 

রুদ্রেস্য বরুণস্যৈব পবনস্য বলেন চ ॥ 
হুতাঁশনস্য দীগুস্য স্মর জাতিং তুরঙ্গম। 
ল্মর রাজেন্দ্র পুত্রস্্ং সত্য-বাক্য মনুন্মর ॥ 

স্মর ত্বং বারুণীং কন্যাং স্মর ত্বং কৌন্তন্ভং মণিম্। 
্ীরোদসাগরে চৈবমবমধ্য হরাহবরৈঃ ॥ 
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তত্র দেবকুলে জাতঃ স্ববাক্যং পরিপালয় । 
কুলে জাতন্ত্রমশ্বানাং মিত্রং মে ভব শাশ্বতম্ ॥ 

শৃণু মিত্রত্বমৈতদ্বৈ সিদ্ধো মে ভব বাহুনম্। 
বিজয়েহহং ধরাঞ্ৈব সংগ্রামে সিদ্ধিমাবহ ॥ 
তব পৃষ্ঠং সমারুহা হত। দেত্যাঃ স্থরৈঃ পুরা । 
অধুন। ত্বাং সমারুহা জেষ্যামি রিপুবাহিনীম্ ॥৮ 

বুদ্ধিমান্ অশ্বারোহী এই মন্ত্র অশ্বের কর্ণে জপ 
করিয়। সমস্ত দেবতা দিগকে বিসর্জন দিবে । পরে 
পর্যযাণিত করিবে অর্থাৎ সাঁজ পরাইবে । ধখাঁহার। 
অশ্বজাতিকে বাহনরূপে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছ। 
করেন, ভাহাদের অশ্ব শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হুওয় উচিত । 
কারণ অনভিজ্ঞ অশ্বারোহী অর্থের শত্রু, আর 

অভিজ্ঞ অশ্বারোহী অশ্বের মিত্র । ফলতঃ অশ্ব 

শাস্তে জান না থাকিলে অশ্বারোহীর দোষে অশ্ব 

সিদ্ধ হয় না। অধিক কি? অকালে ম্বৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। 



অষ্টম অধ্যায় । 
১ 

বন্ছ্যোপচার । 

অনস্তর আমরা বঙ্ধ্যা ঘোটকীর গর্ভ ধারণের 
উপায় বর্ণনা করিব। শালিহোন্রাদি মুনিগণ নিজ 
নিজ শাস্ত্রে যেরূপ অশ্বাদিগের গর্ভ ধারণের উপায় 
কীর্তন করিয়াছেন, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়। 
সম্যকৃরূপে ব্যাখ্যা করিব। 

যে ঘোটকীর প্রস্ব হয় নাই, তাহাকে 
স্নেহ পান করাইয়া ক্সিপ্ধ করিতে হইবে । (স্সেহ 
পানের বিধি এই গ্রন্থে একোনবিংশ অধ্যায়ে 
বণিত হইবে ।) অনন্তর হস্ততল গরম করিয়া 
সর্ববাঙ্গে স্বেদে দিবে। (কাহারও কাহারও মতে 
ঘত পান করাইয়া সিদ্ধ হইলে, ঘোঁটকীর 
অগ্রবর্তী , পদদ্য়ের খুর সন্ধির উপরি ভাগের 
শিক্ষা বিদ্ধ করিয়া! রক্ত মোক্ষণ করিবে । পরে 
বিচক্ষণ বৈদ্য নিরূহবস্তি প্রদান করিবে | (নিরহ- 
বস্তির বিধি এই গ্রন্থের ১৬ অধ্যায়ে বণিত 

৯৩ 
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হইবে )। নিরূহ দেওয়। হইলে অনুবাসন-বন্তি 
প্রদান করিবে । (গ্মন্ুবাসন-বন্তির কথা ১৬ 

অধ্যায়ে বণিত হুইবে)। অতঃপর ঘোটকীকে 
নি্মলিখিত তৈলটা পান করাইবে। 

তৈল প্রস্তত-প্রণালী। 

তিল তৈল ৪ সের। বেল মুলের ছাল চূর্ণ 
| আধসের । হুদ্ধ ১৬ সের। পাকের জন্য জল 

৬৭ সের। পাক করিতে করিতে তৈল মধ্যস্থ 
বেল মূলের ছাঁল চূর্ণ যখন বণ্তির মত পাকাঁন 
যাইবে, তৈল নির্জল, হইয়া! অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিলে নিঃশব্দ হইবে, তখন নামাইয়! ছণকিয়! 
লইবে। পরে এ তৈলের সহিত /॥ আধসের মধু 
মিশ্রিত করিয়া বিশেষ রূপ আলোড়ন করতঃ. 
ঘোটকীকে পান করাইবে। তৈল পান করাইয়া 
ঘোটকীর যোনিঘারে পিচকারী দ্বারা ৪ সের 
পরিমাণ দ্বত প্রয়োগ করিবে । উত্তম পরক্কতির 
ঘোটকীর সম্বন্ধে এইরূপ মাত্রা নির্দিষ্ট হইল রা 

মধ্যম ও অধম ঘোটকীর সম্বন্ধে এক চতুর্থাংশ 
করিয়া! কমাইতে হইবে । 
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ঘোটকীর যোনিদ্বারে ঘৃতের পিচকারার দেওয়] 
সম্বন্ধে মত ভেদ আছে । কেহ কেহ ১ সের ঘ্বত 

প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন । কেহ 

কেহ পান করাইবাঁর কথা বলিয়া! থাকেন। যে 
পিচকারী যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইতে হইবে, 
তাহার পরিমাণ ১২ দ্বাদশ অঙ্গুলি। এই পিচ- 

কারীর নলটী সম্পুর্ণ ভাগ প্রবেশ করাইবে না, 
কারণ তাহাতে গর্ভাশয়ে আঘাত লাগিতে পারে । 

অনস্তর ঘোটকীকে সৈ্ধবলবণ মিশ্রিত জলের 

ছ/র! ঘবের যাউ (যবাগৃ) পাঁক করিয়া! অপামার্গ 
(আপাঙ.) প্রস্ৃতির চূর্ণের সহিত পান করাইবে। 

৫ প্রস্তত-প্রণালী । 
এ 

ক নিস্তধ যব ৪ সের কুট্টিত করিয়া ১৪ চৌন্দগ্ড৭ 
জলে অর্থাৎ ৫৬ €লর জলে পাক করিয়া যখন যাউ 
মত হইবে, তখন নামাইয়! সৈদ্ববলবণ /৮/* পোয়! 
আপাঙ বট) বেলমুলের ছাল, সজ্নেমূলের ছাল, 
রহ, আমলা, হরীতকী, বহেড়1, পিপুল, অশ্বগন্ধ! 

ও সরিষ! ইহাদের মিলিত চূর্ণ /৮* পোয়। মিজ্পিত 

করতঃ ভোজন করাইবে। পরে কৃষ্ণতিল ও 
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তলের দ্বার কৃশর অর্থাৎ খিচুরি পাক করিয়া 
বেলমূলের ছাল চুণ /%০ পোয়। সহ মিশ্রিত করতঃ 
দধির দ্বার তরল করিয়। ঘোটকীকে পান করাইবে। 
এই সকল উপায়ের দ্বারা ঘোটকী গর্ভ গ্রহণের 
উপযুক্ত ন! হইলে নিম্নলিখিত তৈল পান করাইবে 
এবং পিচকারী দ্বারা যোনিদ্বারে প্রয়োগ করিবে । 

অনস্তর যবের অন্ন পাক করিয়] দধির সহিত খাইতে 
দিবে। 

তৈল প্রস্তত-প্রণালী। 

তিল তৈল ৪ সের। পিপুল, আমলা, হরী- 
তকী, বহেড়া, সজ্নে মূলের ছাল, আপাউ$ মুখা। 
বচ, মরিচ ও সাদা সরিষা ইহাদের মিলিত ওজন, 
১ মের, জল ১৬ সের একত্র পাক করিবে ।. পারু 
করিতে করিতে যখন তৈল মধ্যস্থ চরণ দ্রধ্য বর্তির 
মত পাঁকূনে যাইবে, তখন নামাইয়া ছণকিয়। 
লইবে। এই সকল প্রয়োগ দ্বারা বন্ধ্যা ঘোটকী 
গর্ভবতী হইয়। থাকে । যদি ইহাতে ফল নহয় 
তাহা! হইলে অনস্তর লিখিত দ্বত প্রস্তত করিয়া 
এই স্বতের দ্বারা ঘোটকীকে অনুবাষন দিব: 
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অর্থাৎ এই ঘ্বন্ত পিচকারী দ্বারা ঘোটকীর যোঁনি- 
দ্বারে প্রবেশ করাইবে। | 

ঘৃত প্রস্তত প্রকার। 

গব্য ঘ্বৃত ১৬ সের, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী 
মেদ ( অভাবে অশ্বগন্ধা) মহামেদ (অভাবে 

অনস্তমুল ), বৃদ্ধা ( অভাবে শ্বেত বেলেড়া ), অতি 
বৃদ্ধা (অভাবে মহাবলা), আমলা, হরীত কী, বহেড়া, 
বচ প্রত্যেকের ওজন /১।* একসের এক পোয়া। 
জল ৬৪ মের। পাক শেষ ১৬ সের। কন্ধদ্রব্য 
যথা--শ্বেত বেড়েলা, গীত বেড়েলা* মেদ (অভাবে 

অশ্বগন্ধা ), মহামেদ| ( অভাবে অনস্তমূল ), ভৃমি- 
কুম্মাণ্ড জীবক (অভাবে গুলঞ্চলতা ), খন রক 
(“অভাবে বংশলোচন ), যণ্টীমধু, অনস্তমূল অথবা 
শ্যামালতা এই সকল দ্রেব্যের মিলিত ওজন ৪ সের, 
তৈল। পাকশেষজল ও ক্ষদ্রব্য এই সকল স্ব 
অগ্রতে একত্র পাক করিবে । পাক করিতে করিতে 

যখন তৈলমধ্যস্থ দ্রব্যগুলি বর্তির মত পাঁকান 
যাইবে, তৈল নির্জল হইবে তখন নামাইয়! 
ছণীকিয়া লইবে। 
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এই স্বৃত প্রয়োগে ফল না হইলে নিম্নলিখিত 
উপাঁয় অবলম্বন করিতে হইবে । 

রোহীতক (রোড় ) ছাল ”% আধপোয়া, 
জল ৪ সের পাক শেষ ১ সের। এই পাক করা 
জলের সহিত কট্কী, বচ ও বিডঙ্গচূর্ণ প্রত্যেকে 
৫ পাচ তোলা ৬/০ তিন আনা দিয়া £/। একপোয়া 

মধু মিশ্রিত করতঃ ঘোটকীকে পান করাইবে। 
আর পুর্ব্বোক্ত দ্রেব্য সকলের চুণ মধু দ্বারা পিগুমত 
( ভ্বেলা মত ) করিয়া যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইবে । 
এই প্রয়োগের দ্বার ঘোটকী গর্ভ গ্রহণের যোগ্য 
হইলে অর্থা্ ধতুমতী হইলে অশ্থের সহিত যোগ 
করিবে । অর্থ মৈথুন করাইবে। গর্ভ গ্রহণ 

ইইলে ঘোটকীকে জলে অবগাহন করাইবে এবং 
মন্তরে জল সেক করিবে । ফলতঃ মাথা ডুবাই! 
স্বান করাইয়া! দিবে। এইরূপ উপায়ে বন্ধ্যা 

 ঘোটকী গর্ত গ্রহণ করিবে । এ বিষয়ে সন্দেহ 
মাই। | 



নবম অধ্যায় | 
চে ৬০০ 

গণ্ডজ্ঞান । 

অনস্তর ঘোঁটকীর গর্ভের লক্ষণ বল! হুই- 
তেছে-_পর্ভাশয়ে বীধ্যের প্রবেশ, রতিলাভ জনিত 
তৃপ্তি ও লোঁচনদ্য়ের আবিলতা ( নেব্রে মলভারা- 
ক্রাস্ততা ) গর্ভ ধারণের প্রথম লক্ষণ । গর্ভবতী 
ঘোটকী মেখুনোগ্যত অস্বকে তাড়ন করিবে । কোন 
কোন ঘোটকুী গর্ভধারণের পর হুইতে নিস্তব্ধ থাকে, 
কেহ জড়ত। অনুভব করে, কেহ কেহ বা কোন 
বিকারই প্রাণ্ড হয় না; মধ্যে মধ্যে যোনিগ্বার, 
দিয়! অল্প অল্প বীজ ত্যাগ করে, কোন কোন 
ঘোটকী গাত্র কণ্তুয়ন ভাল বাসে এবং কেহ কেহ 
ব! রোমাঞ্চিত হয় । কহ কেহ রতিলাভ বাঞ্চায় 
মুত্রের সহিত বীক্ ত্যখগ করিতে থাকে, অপর 
কোন কোন অশ্ব ক্রোধান্থিতা হইয়া! মৈথুনোছ ত 
অশ্খের ক্রিয়া রোধের জন্য পুচ্ছের দ্বারা স্্রী-অঙ্গ 
আচ্ছাদন করে । অন্য ঘোটকী ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণ 
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. সঙ্কুচিত করতঃ ঘোটক দেখিয়া অপসরণ করিতে 
থাকে । 

গর্ভের দ্বিতীয় অবস্থা । 
গর্ভবতী ঘোটকীর যোনির অধোভাগ উচ্ছুন 

( স্কীত ) হইয়1 থাকে, শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়, 
যোনিরম্ধ প্রশস্ত হয়, গাত্রের চিকণত ক্রমশঃ 

বৃদ্ধি পাইতে খাঁকে। উদ্রের বন্ধন ( পেটের 
বাঁধন ) নিবিড় (জমাট ) হয়। গর্ভবতী ঘোটকীর 

গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি অনুসারে পার্খদ্বয় বাড়িতে 

থাকে, ক্রমশঃ শরীর পরিপুষ্ট হয়, শরীরের শোভা 

বৃদ্ধি হয়, অল্প আয়াসেই শ্বান বোধ হয়, খাইবার 
শক্তি ক্রমশই কম হইতে খাঁকে। অর্থাৎ আহারে 
তাদৃশ রুচি থাকে না; শরীর দেখিতে বেশ 

প্রিয়দর্শন হয়। রোমরাজি চিক্ণ ও রোমকুপ 
ঘনত। প্রাপ্ত হয়। গর্ভাবস্থায় ঘোটকীর দুষ্টতা 
থাকে না, বেশ শাস্ত-শিষ্ট হয়, ঘোটকের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে না। গ্রগিগী ঘোটকীর প্রথম ও 
দ্বিতীয় মাসে মাংসের বৃদ্ধি জন্য শরীরের শোভা- 
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । তৃতীয় ও চতুর্থ মাসে নিতম্বের 
মাংস বৃদ্ধি পাইয়! থাকে (পাছ। ভারি হয়)। 
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পঞ্চম ও ষন্ত মাসে গান্রে নূতন রোম উদগত হইয়! 
শরবরকে স্থচিকণ করে । সপ্তম ও অষ্টম মাদে 

অশ্বার্দিগের স্্রী-অঙ্গ স্কীতত। প্রাপ্ত হয় । পাদ- 
চতুষ্য়ে শোথ দেখা যায় (পা ফুলে )। দশম 
মাসে এ শোথ অধোদেশে বৃদ্ধি প্রাণ্ড হয়। 
একাদশ ও দ্বাদশ মাসে প্রসব হইয়। খাকে। 

অশ্বশাক্তরে পশ্ডিতগণ এই সকল লক্ষণের দ্বার 

ঘোটকীর গর্ভ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন । 

৯৪ 



দশম অধ্যায়। 

সা প্ীশ 

সুতিকোপচার | 

( সগ্ঘঃগ্রসৃত1 ঘোটকীর ও শাবকের পরিচর্যা ) 
অশ্বশাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জল দ্বারা তাহার 
অঙ্গলকল ধৌত করিয়া! দিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 

এই ধোঁতকার্ধ্যে গ্রীত্বকীলে শীতল জল এবং শ্ীত- 

কাঁলে উষ্ণজল ব্যবহার করিবেন। শাবক তৃমিষ্ঠ 
হইয়া! যদি প্রসবজনিত রেশে সংজ্ঞাশুন্ত হইয়। 
পড়িয়া থাকে) তাহা হইলে যাবৎ সংজ্ঞাপ্রাণ্ত না 

হয় »একবার শীতল জল এবং একবার গরম 

জল দিয়! পরিষেক করিবে। অনস্তর ঘোটকীর 

স্তনদ্ধয় ধৌত করিয়া দিয়া বসকে পান করাইবার 

জন্য যত্ববান হইবে, ( অথবা! শুন পান করিতে 

দিবে)। কোন কারণে প্রসব না|! হইলে অথবা 

শথায়ু (আউল বা ফুল) না পড়িলে মেধাবী 

চিকিৎসক নিম্নলিখিত ওধধের ব্যবস্থা করিবেন। 

জ্যোতিত্মতী (লতাফটকী) তেজবতী (চৈ) 
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শত্থপুঙ্পী ( ঢোলকল্মী বা চোর-কীচ.কি) শত- 

মূলী, বামুনহাটা, বচ, দস্তী (তিন) ঈশলাশ্ুলে 
*ও শ্থেত-দর্ধপ এই সকল দ্রব্যের ওজন নমান, দ্রব্য" 

সকল কুটিত করিয়া একত্র করতঃ তিনটা পুটলি 
করিয়া, একটা মস্তকে, একটী কঞ্টদেশে ও একটা 
পুচ্ছদেশে বাঁধিয়া দিবেন । 

অপর ব্যবস্থা । 

ঈশ-লাঙ্গুলিয়া, বেলমূলের ছাল ও শু" 
ইহাদের "চূর্ণ সমান ওজনে গ্রহণ করিয়া! এক পল 
অর্থাৎ /% আধপোয়। মাত্রায় ৬* পল অর্থাৎ /৭॥০ 
সের জলের সহিত সেবন করাঁইবে। এইরূপ 
করিলে গর্ভ-বিমুক্ত হইবে, ফুল বা আউল, পড়িবে। 

অনস্তর থাগ্-দ্রব্যের এবং পানীয়ের ব্যবজ! 
কর] হইতেছে । ঘোটকীর কোষ্ঠগুদ্ধির জন্য 

নিষ্মলিখিত দ্রেব্য ব্যবহার করাইবে। পরিমাণ 
যখা_-শুঠ, পিপুল, মরিচ, মিলিত এক পল, 
মৌলের মদ এক প্রস্থ (/8 সের), মধু এক 
কুড়ব (/'অর্ধ সের) এই সকল দ্রব্য একক্র 
মিলিত করিয়া পূর্ববাহে; পান করিতে দিবে। 
অথবা পৌঁ্ডিী স্থরা ( চেলো-মদ ) এক প্রন্থ 68 



১৬৮ অঙ্থ-কৈস্ঠাক 

দের), গুড় আট পল (/১ দের), তিল-তৈঙ এক 
কুড়ব (/| অর্ধ সের) একত্র মিলিত করিয়া! পাঁন 
করাইবে। এই সকল দ্রব্য স্তজীর্ণ হইলে 
ঘোটকীকে তৃণাদি দিবে। এই পানীয় ব্যবহার- 
কালে অন্য জল পাঁন করিতে দিবে না। এইরূপ 

তিন দিবস দেওয়া হইলে, চতুর্ধ দিবসে গরম জল 
পান করিতে দিবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে 
যোনি-মার্গ হইতে ফেন বা গর্ভাশয়স্থ রদ নির্গত 
হইবে না অর্থাৎ ঠাণ্ড। জল পান করাইলে ঘোটকীর 

গর্ভাশয় হইতে জল ও ফেনম্রাব হইয়! থাকে, 

অতএব গরম জলপান করান উচিত। যেহেতু 
প্রসূতা ঘোটকীর কোষ্ঠে (উদরে ) বায়ু প্রকৃপিত 
হয়। অতএব প্রসূত৷ ঘোটকীর দ্বৃত পান অবশ্য 
কর্তব্য। ঘ্ৃত পানের মাত্রা ৪ পল (/॥ আধ মের) 

: প্রসূৃতা ঘোটকীর খাইবার জন্য উত্তমপক্ষে নিস্ত 
৩২ সের যব (জৈ), মধ্যমপক্ষে ২৪ সের, এবং 
অধম পক্ষে ১৬ সের। দুর্ববাঘাদ এষং ধৃত 

মিজিত কুলখ (কুত্তি) কলাই খাইতে দিষে। 
ঘ্বৃতের পরিমাণ তিন কুড়ব (/১1 সের) এবং 
কলাইয়ের পরিমাণ ১৬ মের। প্রপবের ১০ দিন 
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পরে শাবক ও ঘোটকীকে স্নান করাইয়া দিবে এবং 
গদ্ধদ্রেব্য, পুষ্প ও ধূপ দ্বারা অর্চন! করিবে । 

ক্ষীরশোধন-বিধি | ও 

ঘোটকীর দুগ্ধ দূষিত হইলে তাহার শোধনের 
উপায়--এক পল (/% ছটাক) পরিমিত জামছাল, 
পাকের জন্য জল এক আটক) (১৬ সের) পাক-শেষ 

ছুই প্রস্থ (/8 সের), মধু এক কুড়ব (1 অর্ধ স্রে) 

একন্্র মিলিত করিয়। ঘোটকীকে পান করাইবে। 
দ্বিতীয় যোগ-_-বটছাল, ডুমুর-ছাল, অশ্বরথছাল, 

পাকুড় ছাল, বেতসছাল কাহার কাহারও মতে 
মৌলছাল এই সকল ছাল কুটিত করিয়া! এক পল 
(/% পোয়া) মাত্রায় গ্রহণকরতঃ আডঢ়ক (১৬ সের) 
পরিমিত জলে পাক করিয়! প্রস্থৃদ্বয় (/৮ দের) জল 

থাকিতে অবতরণ করাইয়! শীতল হইলে তাহাতে 
চিনি এক কুড়ব (/| অদ্ধী সের) ও মধু এক কুঁড়ব 
(1 অর্ধ সের) প্রক্ষেপ দিয়া ঘোটকীকে পান 

করাইবে। | 

' তৃতীয় যোগ--সাঁদা-জীরে, নাগরমুখ! শু", 

সাদা সরিষা, তান্বুল (ইহা বেপের দোকানে 
পাওয়া ঘায়, ধনের মত আকৃতি ) বিড়গ, চিতে-মুল, 
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দেবদারি) পিপুল, হরিদ্রো দারুহরিদ্রো, আকনাদী- 
মুল, দজ্নের ছাল, এই মকল দ্রব্যের মিলিত ওজন 

এক পল (/% পোয়া) জলের সহিত উত্তমরূপে 

পেষণ করিয়া এক প্রস্থ (/8 সের) পরিমিত 

পৌবীরকের (যব হইতে গ্রস্তত এক প্রকার কাজি) 
মহিত মিলাইয়! পান করাইষে। 

চতুর্থ যোৌগ---গুড় অর্ধ প্রস্থ (/২ দের), তিল- 

তৈল আট পল (/১ সের) তীক্ষ সুরা এক প্রস্থ 
(/8 সের) একত্র মি্রিত করিয়া ঘোটকীকে পান 

করাইবে। 
, পুর্ব্বোল্লিধিত ওধধনকলের ত্বারা ঘোটকীর 

দুষিত ঢুগ্ধ পরিশুদ্ধ হয় এবং দুগ্ধ বৃদ্ধি পাই! 
থাকে। 

অশ্বশাবকের পোষণ-গ্রকার।,, 
অঙ্থের শীবককে মধু ও নবনীত (ননী) সেবন 

করাইবে। ইহার মাত্রা--নবনীত এক পল (/% 
পোয়া) মধু এক কুড়ব (/॥ আধ সের)। এই মধু 
ও নবনীত এক মাস যাঁবৎ অশ্বশাবককে খাওয়াইতে 
ইইবে। পরে ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
প্লয়দার মণ্ড বা যবের মণ্ড উত্তমরূপে প্রস্তত করিয়া 
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ছুগ্ধের বারা তরলকরতঃ মধু ও ঘ্বৃতযোগে অশ্ব 

শিশুকে পান করাঁইবে। অথব! দ্বৃতমিশ্রিত ঘোল 
খাইতে দিবে, কিংবা মধু ও দুগ্ধামত্রিত ঘোল 
খাইতে দিবে। এস্থলে অন্থরূপ ব্যবস্থাও 

আছে। যবের ছাতু, ঘ্বৃত, মধু ও দুগ্ধের সহিত 

মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এই সকল 
দ্রব্যের বিশেষ পরিমাণ লিখিত না হইলেও দ্রব্য- 
মাত্রাধ্যায়ে উত্তম অশ্বের আহার্ধ্য দ্রব্যের যে পরি- 
মাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে অশ্বশাবককে তাহার এক 
চতুর্থাংশ ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। এই প্রকার 
আহারের দ্বারা অশ্বশাবকগণ বলবাঁন হয় ও বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হয়। যেহেতু অশ্বশাবকদিগের শরীর, 

ইন্দ্রিয়, ধাতু, অগ্নি, দোষ ও প্রকৃতি অশ্বের অনুরূপ, 
সুতরাং ব্যাধির চিকিৎসাও তুল্যরূপ হইবে। বায়ু, 
পিত্ত, কফ ও রক্ত যখন মশ্ব ও অশ্বশাবকের সমান, 

তখন চিকিৎসাও অনুরূপ হওয়] উচিত। কেবল 

"মাত্রায় পার্থক্য হইবে। অর্থাৎ অশ্বশাবকদিগের 
ওষধাঁদির ও পথ্যাঁদর মাত্র। হ্ুন্ব হইবে। 



একাদশ অধ্যায় 
৮৯ 

দ্রেব্য-মাত্রা-জ্ঞান। 

অঙ্থদিগের উত্তম, মধ্যম ও অধম-ভেদে এবং 

দেশ, কাল ও বলভেদে খাগ্ভ ও ওষধের পরিমাণের 

স্বরূপ নির্দেশ করা যাঁইতেছে। পরিপন্ধ আটটা 
গুঞ্জাকলে এক মাষা ওজন হয়; ১৬ মাষায় 

এক বর্ষ, ৪ কর্ষে এক পল, ৪ পলে এক কুড়ব, 
১৬ পলে এক প্রস্থ, ৬৪ পলে এক আটুক। আর 

২৫৬ পলে এক দ্রোণ হয় ।* 

এই শাস্ত্রে গ্রব্যের পরিমাণ যাঁহা উক্ত হইয়াছে 

বাহইবে সেই সকল দ্রব্য শুফ হইলে লিখিত 
পরিমাণ গ্রহণ করিবে । কিন্তু আর্দ বা দ্রেব 

( তরল) দ্রব্য হইলে দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে। 

*. অস্বশান্থে আটটা পাকা গঞ্জ ( কুচ ) ফলে 

মাষা হয়, কিন্তু ইহা গ্রচলিত পরিমাণ অপেক্ষা কম হয় এবং 

আমূর্ষেষদ-শাস্ত্রের পরিমাণের সছিত মিলে না। পুরাকালে ১, 
গুঞজাতে মাষ! ধর! হইত) চরকমুনিও নিজের শাস্ত্রে ১ খঙ্জায 
মাধ! বলিয়াছেল। মুত্রত আচার্ধাও ৫ গলায় মাষা বলিয়াছেন, 
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বাসক প্রসূতি কতকগুলি দ্রব্য আরজ অর্থাৎ 

টাটকা গ্রাহ। এই সকল দ্রেব্যের পরিমাণ ছিগুণ 
গ্রহণ না করিয়] শুক দ্রেব্যের হ্যায় গ্রহণ করিতে 

হইবে । তাহাদের নাম যথাঃ--বাঁসক, নিম, পটোল, 
কেতকী ( কেওয়1) বেড়েল, কুত্মাণ্ড, নীলস্থ দি, 
শতমুলী, শ্বেত-পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গঞ্ধভাদুলে 
( গান্ধাল ), গুলঞ্চলতা, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, 

ঝি'টী, গুগ্গুলুঃ হিং, আর্জুক ( আদ] ) এবং গুড়। 
উত্তম অশ্বের খাছের স্পরিমাণ--অবিনষ্ট 

( আগ্ড়ারহিত ) নিস্তব (ছাল-রহিত) যক ৪ 

আক (৩২ সের )। * 
মধ্যম অশ্থের খানের পরিমাণ--উত্তমাশ্খের 

খানের এক চতুর্থাংশ কম। আর অধম অশ্খের 

মধ্যম অশ্থের খাছ্ধের এক চতুর্থাংশ কম। 

তাঁহার ষতে চরকের মতের পরিমাপের অর্দ পরিমাণ হয় । €গীড়- 

দেশে (আস্মদের দেশে ) ঘ।দশ গুঞ্ার মাহা ধরা হইয়া থাকে, 

অর্থাৎ ৬ গুঞ্জার আনা, ১২ গুঞজার ০ ছুই আনা বাষাবা ও ৯৬ 

গুঞ্জার এক তোল! ধর! হয়, কিন্ত ৮ গুঞ্জার মাষ| ধরিলে প্রচলিত 

পরিমাণের এক চতুর্থাংশ কম হয়। এইজন্ড আষর! এই জঅশ্ব- 
&বন্তকে প্রচলিত পরিমাণই নির্দেশ করিয়াছি। 

স্্ 



: 358 জন্ব-বৈভক 

অশ্বের “খা শাঁলিতগুলের পরিমাণ যবের 
পরিমাণের অর্ধ (ছুই আঢ়ক) ১৬ সের। অধম 
অশ্বের, পূর্ধ্বোক্ত পরিমাণের অর্ধ (আটসের )। 

. ছোলা) মাধকলাই ও অন্য জাতীয় ত্রীহি অর্থাং 
শমিধান্য দেশসাম্যানুরোধে যবের অর্ধেক (ছুই 
আটক )। আর যে সকল অশ্ব মুগকলাই ভোজন 
করে তাহাদের মুগের পরিমাণ তিন প্রস্থ (/৬ 

সের), ন্নেহ-দ্রব্যের পরিমাণ তিন কুড়ব /১। 
দেড়সের। আর লবণের পরিমাণ ১ কুড়ব (4 
অর্ধসের)। এম্থলে ন্নেহ বলিতে ঘৃত ও তৈল 
উভয় বুঝিতে, হইবে, স্থতরাং তৈলের পরিমাণও 
৩ কুড়ৰ /১। দেড়সের। 

বশ্বদিগের ভোজনের জন্য মাফকলাই যুগের 
সমান (/৬) দিবে। ইহার সহিত তৈল ৩ কুড়ব 
/)1 দেড়সের ও লবণ ১ কুড়ব (/ অর্ধনের) দিবে। 
আর পানের জদ্য ঘৃত ১ প্রস্থ দিবে, মধু ১ কুড়ব 
(/॥ অর্ধসের) ফাণিত ( ফেণি অর্থাৎ এক প্রকায় 

গুড়) ১ কুড়ব (/ অর্ধসের)। চিনি, খাড়গুড় ও 

রজগুড়ের পরিমাণ 'ফাণিতের সমান (১ কুড়ব) 

% অর্ধসের। প্রতি পানের জন্থ তৈল অর প্রস্থ 
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/২ সের , গুড় আটপল /১ সের এবং মগ্য ১ প্রস্থ 
(,/8 মের) ব্যবস্থ! করিবে । বুদ্ধিমান চিকিৎসক 

অশ্বদিগের লবণপ্রয়োগে একমাত্রায় এক পল-্ 

(/% পোয়া) ব্যবস্থা করিবেন। চূর্ণ উষধের মাত্রাও 
১ পল এবং খাগ্ভের পিণ্ডের পরিমাণও ১ পল। 
অবলেহের ও ঘতের মাত্রা ১ পল (/ সের) এবং 

ভোজনে ও পানে পুর্বরূপ ৪ পল (5%॥ সের)। 

গুহাদেশে পিচ.কাঁরী দিবার জন্য যে দকল ওষধ 
ব্যবস্থা করা হইবে, দেই সকল শিলাপিষ্ট দ্রেব্যের 
পরিমাণ ১* পল (/১। দের) আর পিচ.কারা দিবার 

জন্য ওষধের কাথের পরিমাণ ১ আঢ়ক; গুহাদেশে 
ছুদ্ধের পিচ.কারী দিতে হইলে পূর্ধবব, এবং স্নেহ- 
দ্রব্যের পিচ.কারী দিতে হইলে তাহার পরিমাণ 
১.প্রন্থ। অশ্বদিগের শরীরে অভ্যঙ্গের ব্যবস্থ। 

করিলে অর্থাৎ তৈল-মর্দনের ব্যবস্থা! করিলে যত- 

ক্ষণ গান্র হইতে বিন্দুদকল ক্ষরিত না, হয় ততক্ষণ 
তৈল মর্দন করিতে হইবে। 

অশ্বদিগের পাচন (কথ) উধধের পরিমাণ ১ প্রস্থ 
€/8 দের) কিন্তু যেখানে পানের জদ্য যুষের ব্যুবন্থা 
হইযে, সে স্থলে যে ড্রবোর যুষ হইবে তাহার, 
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পরিমাণ ১ পল /% পোয়। এবং যুষের পরিমাণ 
/৮ আটসের হইবে। অশ্বদিগের পানের জগ্য 
ইক্ষুরস ব্যবস্থা হইলে অর্ধ আঢ়ক, (/৮ আটসের)। 
অশ্বদিগের পেয়া জন্য যে তগুল গ্রহণ রর যায় 
তাহার পরিমাণ ১ প্রস্থ, (/২ ছুইসের) তণুলের 
চতুগুণ জল আর যবগু প্রস্তুত করিতে হইলে 
ততুল ২ প্রস্থ (/8 পের), জল ৬ ছয় গুণ। ভোঁজ- 
নের পর অনুপানের জন্য মগ ১ প্রস্থ (/8 সের) 

দেওয়া! কর্তধ্য। আর অশ্বদিগের জন্য চেলিনী- 
জল ( তগুলোদক) প্রস্তুত করিতে হইলে আতপ 
তুল ১ প্রস্থ (/২ সের)দিতে হইবে। চেলিনী- 
জল জলের পরিমাণের ৫ গুণ। অশ্বদিগকে শক্ত, 

(ছাতু) ব্যবস্থা করিলে তাহার পরিমাণ ২ প্রস্থ 

(/৮ সের) দিতে হইবে। আর গুড়ের পরিমাণ 
আট পল (%১ সের) ও জল ১ আঢ়ক (১৬ সের) 

দিতে হইবে। অশ্বদিগকে যদি গুড়োদক (সরব), 
ব্যবন্থ। করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমীপ ইক্ষু- 
রয়ের সমপরিমাণ দিতে হইবে (অর্থ জাঢ়ক ) /৮ 
সের। প্রতিপানের ুব্যের মানা ১ পল এবং 

মন্তের মাজ। ১ প্রন্থ /১ সের)। অশ্বদিগের মাসিকায় 
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নস্য দিতে হইলে তৈল বা দ্বৃতের পরিমাণ ১ কুড়ব 
(/ সের) হইবে। কিন্ত এ নম্যের স্সেহ যদি তীক্ষ 
বা ভেদনীয় দ্রব্যের দ্বার পক হয় তাহা হইলে ১ 
কুড়বের (এক চতুর্থাংশ) বাদ দিবে । আর অশ্বদিগের 
কণে শেহন্ড্রব্য দিবার ব্যবন্থ| করিলে তাহা নম্ত 

নেছের তুল্য হইবে ১ কুড়ব ( মের)। শিরো- 
বিরোচনের জন্য অর্থাৎ মস্তক হইতে কফ প্রস্ততি 
নামাইবার জন্য, যে ওষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, 
তাহার পরিমাণ অদ্ধ কুড়ব (/ পোয়া)। আর যদি 
চূর্ণ ওষধ নম্যরূপে ব্যবস্থা কর! যায়, তাহ! হইলে 
তাহার পরিমাণ ১পল। শিরোবিরোচনে হিংএর 

মাত্র! ১ মাষা অর্থাৎ % আন1। আর নস্যের মাত্র! 
১ কর্ষ ২ তোলা হইবে। 

অশ্বদিগের ধূপের ওষধের মাত্রা ৩ কর্ষ (৬ 
তোল!) ঘৃত ১ কর্ধ (২ তোলা) ক।ধ ওষধ গ্রস্ততের 

মাত্রা যেস্থলে লিখিত হয়ু নাই অর্থাৎ যে ও্ষধে 
_ ক্কাথের পরিমাণ কোনরূপ নিদ্দিউ হয় নাই তথায় 

রধ-দ্রেব্যের ১ পারদ (এক চতুর্থাংশ) অবশিষ 
থাকিতে নামাইতে হইবে ইহা বুবিবে। আর 
যেস্থলে দ্রব্যের পরিমাণ নিদ্দিউ না থাকে, সেস্থলে 
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১ পল /% ছটাক পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। 

যেস্ছলে রক্ত গানের ব্যবস্থা আঁছে, তথায় ১ আটক 
(১৬ দের) পরিমাণ বুঝিতে হইবে। অর্বদিগের 

জন্য মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে বন্যপতুর মাংম 

পল্প-সংখ্যায় গ্রহণ করিতে হইবে এবং যোলগণ 
জল সংযোগে প্রস্তুত করিয়া অধম অশ্বকে ৬* গল, 

/৭|* নের) মধ্যম অশ্বকে ৮* পল ১* মের এবং 

উত্তম অঙ্থকে ১০০ পল ১২ সের দিবে। 
গুণুডক, উদ্বিড়াল, কুমীর, গ্রোধা) (গো-সাপ) 

ভেক) ( বেউ,) কীকৃড়ী, শঙ্খ, কচ্ছপ ও শুল্তি 

( বিমুক) ইহারা জঁলজস্ত। গবয় (নীলগাই) 
গণ্ডার, হম্তী, শূকর, মহিষ, রুরু (মৃগবিশেষ ) 

ইহারা আমৃপ-জস্ত (ইহার! জলগ্রায় দেশে বাদ 
করে)। কৃষঃসার, শশক, স্বীপি, (নেকড়ে বাঘ) 
চিতে বাঘ, ছাগল, মিংহ। শামর, (ম্বগবিশেষ ) 
এগ) ( কৃষ্যবর্ণের মৃগ ) নীললাণড (মৃগবিশেষ ) ৰৃষ। 
উর, রামভেড়া) ভেড়া ইহার স্থলবামী অস্ত) 
ইহাদের মধ্যে কেই কেছ বন্য আছে। এই সকল 

জজ্তদের মধ্যে শশকের মাংস অতি লঘু আর রাম- 

ভেড়ার মাংস অতি গুরু । | 
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অনুপদেশের লক্ষণ 
যে দেশ নিম্ন এবং যেখানে জলঙ্াম, হিস্ত!ল, বেত, কলা, নলখাগড়া, বীশ জন্মিয়া থাকে এবং 

যে স্থান খুব জল! তাহার নাম অনুপদেশ। 
জাঙ্গলদেশের লক্ষণ। 

( মরুপ্রায় বাতল দেশ )। 
থে স্থান জলহীন এবং যেখানে কশেরুক ( কচি 

শামক এক প্রকার ঘাঁস) শশাই, পীলু, করীর 
(উ্রীপ্রিয় বৃক্ষবিশেষ ), সাদ! আকন্দ, খদিরবৃক্ষ 
এনং বাবলা গাছ বহুল পরিমাণে জঙন্বিয়। থাকে 
তাহার নাম জাঙগগল। 

সাধারণ দেশের লক্ষণ । 

যে স্থলে অনুপদেশের ও জাঙ্গলদেশের উভয় লক্ষণ বিমান, তাহার নাম সাধারণ দেশ। এই সাধারণ দেশে যে সকল পশুপক্ষী বাস করে তাহা- _ দিগকে সাধারণ বলে। অতএব যে পশুপক্ষী যে 
দেশে বাস করে তাহার! সেই সেই দেশের গুণ 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জলচারী পশুপক্ষীদের মাংস সি, ভর; বাতত্র, শ্লেম্া ও শুক্রবর্ধক। অনুপদেশ- 
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বাঁসী পণুগদ্ষীদের গুণ পূর্ব তবে কিঞ্িৎ লঘু। 
আর জাঙ্গলদেশবাসী পণুপক্ষীদের মাংস ভ্রিদোষ- 

গ্রশমক, ঝলকর, অনভিষ্যন্দী, ছগ্ধ এবং কায়াগ্নির 

রোধকারী। সাধারণ দেশবামী পশুপক্ষীদের মাংস 
সাধারণ গুণলম্পম, তাঁহাদের রম বীর্ধ্য বিগাঁক 

সাধারণ । শ্বতরাং মাংন-গ্রয়োগের মাত্রাও মাধারণ। 

( তৈল-তাদি পাঁকের পরিভীফানির্ণম।) 
মেহপাক করিতে হইলে অর্থাৎ তৈল ঝ| 

ঘৃত পাক করিতে হইলে তৈল বা! ঘ্বৃতের পরিমাণ 

কন্ধ দ্রব্যের ( শিলায় পিউ পা দ্রব্যের) চতু৭) 
তৈম়ের চতু€ণ কাথ। 

(ঘ্বত বা তৈল পাঁক হইয়াছে কিনা 
জানিবার উপায়।) 

যখন স্বৃতে বা তৈলে কন্ধ দ্রব্যমকল পাক 
করিতে করিতে নির্জল হইবে এবং তাহা অঙ্কুলির 
দ্বারা বর্তি (বাতি) পাকাইবার চেষ্টা করিলে 
পাকাইতে পার! যাইবে এবং অগনিতে নিক্ষেপ ' 
করিলে শব্ধ হইবে না৷ অর্থাৎ পট পট. করিবে নী, 
তাহ! হইলে জানা যাইবে যে, দ্বৃত ব| তৈল পক 
হইয়াছে। তন্মধ্যে বরণে (ক্ষতস্থানে) নগ্টে 



একাদশ অধ্যায় ১২১ 

( নাসিকাঁয় দিবার জন্য) এবং বস্তি-প্রয়ে।গে ( পিচ. 

কাঁদীতে ) তৈল-ঘৃতাদির মুদুপাক ভাল। মাখিবাঁর 

জন্য মধ্যপাঁক ভাল। যে ঘৃত বা তৈল পাঁন করি- 

বাঁর জন্য ব্যবস্থা করা যায়, তাহা খর হইলেও চলে। 
উত্তম-মধাম হীন-মাজা-নির্ণয়। 

উত্তম অশ্বের যে পরিমাণ ওষুধ নির্দি্উ হইয়াছে, 
এক বদরের ঘোটককে তাহার ( এক চতুর্থাংশ) 

দিবে। দুই বগসরের অশ্ব শিশুকে /২ পাদ (অর্দেক) 
তিন বতমরের অশ্বশিশুকে ও পাদ (পূর্ণমাত্রার 
একভাগ কম) আর তাহার পর অর্থাৎ 8 বগসর 

হইতে আরম্ত করিয়। প্রো অবস্থা পর্যান্ত পূ্ণমান্রা 
দিবে। কিস্তু যে অশ ছুর্ববল হইয়াছে এবং যাহা অতি 
খর্বধকায় (বেঁঠে) তাহাকে স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ 

করিতে হইবে | যে সকল অশ্বের শরীর দীর্ঘ 
অথবা স্থূল, তাহাদের মধ্যম বা উত্তম মাত্রা গ্রয়োগ 
করা কর্তব্য । যেস্থানে কাথ, পান, প্রলেপ এবং 

বাহ-প্রয়োগে কোন দ্রব-দ্রোব্যর উল্লেখ :করা। হয় 
নাই,'সেখানে জলই গ্রহণ করিতে হইবে। আর 
যেস্থালে কেবল লবণ প্রয়োগ আছে, সেখানে মৈম্ধব 
লবণ বুঝিতে হইবে। 

১৬ 
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টি 

নিঘণ্ট | 

(জ্ব্য সকলের নাম সংগ্রহ )। 

অনন্তর পূর্ধবশান্্ীনুমারে নি, অর্থাং ব্য 

কালের নাম সংগ্রহ কর হইতেছে। যাহার দারা 

ব্য মকলের বিশেষরূপে বোধ হয় অর্থাৎ নামতঃ 

ও স্বরূপতঃ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে নিঘ্ট 

কছে। ূ 

গুলঞ্চলভাঁর নাম--বৎমাঁদনী, ছিমরুহা, গুড়া, 

তশ্থিকা ও অমৃতা । বাঁণকের নাম-্ৰৃষ। বামা, 

অটরূষ ও বাঁসক। নাগরমুখার নাঁম-কুরুবিনা, 

ঘন, মুস্তক) নাঁগকেশর। আর মেঘের যত নীম মকল 

মুখার নাম। বালা নাম--উদীচা, বহিরিষ, 

বালক, আর জলের যত নাম, মক্ল বালার নাম। 

এরও বৃদ্ধের (বাঁগা-ভেরেগীর ) নাম-উরুবুক। 

্যাত্রদল (ব্যাপুচ্ছ ) গন্রব-হত্তক, এর
 ও 

বাতীরি। বামুনহাটির নাম_-ত্মদী ভাসা) ছিজ- 
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ষ্টিকা। দস্তীর (তিনের) নাম-__-মকুল, উড় ম্ব- 
দল (কৃশডুমুরের মত ইহার পাতা) দস্তী ও 
নিকুস্তিকা। আকনাদি লতার নাম-__একাটীনলা) 
পাঠা) অন্বষ্ঠা। চৈয়ের নাম--উষণা, চবিকা ও 
চব্যা। যোয়ানের নাম--মজমোদ|! এবং দীপনক। 

মন্িষ্ঠার নাম-__জিঙগগী, বিকপা, মগ্রিষ্ঠা। অনন্ত- 
মূলের নাম--অনস্তা, সারিবা, গোপী, হ্ৃকা) দেবা- 

লত। ও লঘু। মনকার নাম-ৃদ্বীকা, গোস্তনী, 

্রাক্ষা। শঠীর নাম--কচ্ছুরা, শী । সরলকাষ্ঠের 
নাম--শ্রীবেউক ও দধিক। শল্পকীর নাম শল্লকী, 
স্বরভী ও মধ! । গস শঠীর শাম--কচ্ছুরা, তাত- 

পুঙ্গী। ভূঁইজামের নাম-_নাঁদেয়ী, ভূমিজমুকা। 
অশ্বথবৃক্ষের নাম--অশ্বখ, পিপ্লল, বোধি| বট- 

বৃক্ষের নাম--গ্যাগ্রোধ) বহুপাদ্, বট। যজ্জডুমুরের 
নাম--উদুম্বর, যজ্ঞাঙ্গ। গয়া-অ্বথের নাম. 
গর্দিভা্, কগীতন। পাঁথরকুচির,নাম__পাষাপভেদ, 

শিলাভেদ, অশ্মভেদক। পরগাছার (বান্দা) নাম--- 

বৃক্ষাদনী, বন্দাকী। তুলদীর নাম_ম্থরদা, তুলদী। 
চোর-কীচকীর নাম--রাক্ষলা, চণডা, চোরপুষ্পা। 
অগুরুকাষ্ঠের নম-অগুরু, রাজার্হ। আর লৌহের 
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যত নাম। ক্ষেংযোয়ানের নাম--যবানিকা, ভূতীকা। 
খাদিরগাঁছের নাম--খদির, দস্তধাবন | জরামাংপীর 
শাম--নলদা, মাংসী। নাগেশ্বরফুলের নাঁম-নাগে- 
শব) আর দ্বর্ণের যত নাঁম। গোঁয়ালিয়ালতার নাম 
-গোধাবতী, স্ববহা। শরের নাম--গুজ্দ্, তেজনক, 
শর| চুড়ালার নাম--চুড়ালা, চক্রলা, উচ্চাটা, 
চলিতভাঁধায় ইহাকে কেহ কেহ ওকৃড়া বলে। 
কুড়চিবৃক্ষের বীজের নাঁগ--কলিঙ্গ ও ইন্্রযব। 
বকফুলের (বাগাসোনা) নাম__বন্্ক ও বন্নৃহট্রক। 
ছোট এলাঁচের নাম_ক্রটি, ব্যাস্থা, সৃক্ৈলা। 
বড়'এলাঁচের নাম--স্ুলৈলা) তালকাঁফল। রুদ্রাক্ষের 
নাম--অক্ষীব) অক্ষক, অজক। কাঞ্চনরৃক্ষের নাম - 
ুগ্মপত্র, কোবিদার,কুরব ও কোঁকিলাক্ষক। সাঁজনের 
নাম-শোভাঞ্ুন, শি | দসাঁজনেফলের বীচির 
নাম--শ্বেতমরিচ। বেড়েলা গাছের নাম--আত- 
পত্রা, মহাপত্রা) সৃক্ষপত্রা ও বলা। বরাহাক্রান্তার 
নাম--সগঙ্গা, বাধপুষ্পী, বাতলা, কাঁদলী। মনসা- 
পিজের নাম_মহাক্রম, বত্রী, ন্ুহা, সুহী। 
আকদ্দের মাম-মূর্যের যত নাম ও অর্ক। ধুত্ুরার 
নাম-ধ্ র) কাঞ্চন, উদ্ত্তক | করবীরের নাম-- 
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“করবীর, অশ্বমার। চিতের নাম- চিত্রক, আর 
অগ্নির ঘত নাঁম। সাঁদ! ঘোঁধালতার নাম--কোঁশা- 
তকী, মহাজালী, দেবদালী। গীতঘোধার নাম_ 
ধামাগব, গীতঘোধা। সোন্দাল 1 বাদরলাঠীর 
শাম--আরধধ, কৃতমাল, চতুরস্ুল, ব্যাধিঘ্ব | লোধ- 
গাছের নাম-_মাঁ্জন, তিম্বক, শাবর, লো । 
করঞ্গাছের ,নাম--নক্তমাল, করঞ, চিরবিষ্ব। 
নাটাকরঞ্জের নাঁম-_পৃভীকরঞ্, পৃতীক, প্রকীর্ধা, 
কলিমারক। বেলের নাম--বিষ্ব, মালুর। ঘণ্টা- 
কর্ণের নাম--ঝাঁটল, মুফধক ও ঘণ্টক। কয়েত, 
বেলের নাঁম_-কপিথ ও দধিখ। কুড়চির নাম-- 
বৃঙ্ষক। বতসক, কুটজ, গিরিমল্লিকা। টাবালেবুর 
নাম--বীজক, বাঁজপুর, মাতুলুঙ্গ, পূরক | কালীর 
মাম--কদলী, রস্তা। হরিদ্রোর নাম-হরিদ্রা আর 
রাত্রির যত নাম। ইন্দুরকাণির নাঁম- বসত 

)চিতর, মুষকপর্িকা। তেউড়ীর নাম- সর্বানুড়তি, 
সরলা, ভ্রিৰৃতা, কালমৈধিকা, মসুরবিদলা, ভ্রিবৎ) 
জিকণ্টকা, হষ্টিকা, আর ত্রিগলা। য্িমধূর নাম_ 
্লীতক, মধ্যষ্টিকা, টির যত নাম এবং মধুক। 
বচের নাম--ছৈমবতী, উপরগন্ধা, ফড়্স্থা, বচা। 
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কট্কীর নাঁম-শকুলাদনী, অরিষ্টা, কটুকা। কটু 

'রোহিণী। প্রিয়ঙতুরঃনাম_ফলিনী, প্রিয়, বিশ্ববৃ- 

মেনা। ছুরালভার নাম--যবাঁম, ধন্বযাম, ঢুষ্পর্শ 

ও দুরালভ|। অগরাজিতার নাম- শ্বেতভণা। 

খুরিকা, শারদী, গ্িরিকর্ণিকা ও অপরাজিতা । 

বাশের নাম-বেণু; বংশ । শগ্িনীর নাম-শংখিনী, 

তিস্তলা। চামরকষার নাম-_সগুলাঁ চণ্মকারিক|। 

ধষত নামক দ্রব্যের নাম_খষভ, খধয্তক। 

জীবক মামক দ্রব্যের নাম_জীবক, কুর্চশর্ষক। 

কাঁকলীর নাম--শীতপাকী ও কাঁকোলী। মাধাণির 

নাম--মীষপর্ণী, মহাঁনহা। মুগানির নাম_দুদগ- 

পর্ণী, কাকমুদ্া, মহা। ক্ষীরকাকোলীর নাম 

পয়স্যা, আদিত্যপুষ্পিকা। হেঁচেতীর নাম- 

দ্ীরিকা) পার্ধিবাদনী | শালপানীর নাম শালপর্ণা 

বিদারীগন্ধা) অংশুমতী) স্থিরা) ঞ্রবা। চাকুলের 

নাম-পৃষ্নিপণা, পৃথকৃপরাঁ, কলশী, ধাবনী, গুহা! 
রৃহতীর নাম--বৃহতী, বার্তাকী, মিংহী, ভাষ্টাকী, 

প্রধ্ষমী। কণ্টকারীর নাম-_নিদিদ্ধিকা, ব্যা্রী। 

পৃশ, ক্রিক, কণ্টকারিকা। ময়নাফলের নাম_- 
রাঁট পিশীতক) গোল, শ্বদন, মদনফল। বেণা- 
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মূলের নাম-_লামজ্ক, মৃণাল, দেবা, উপর। 
গুগ্গুলুর নাম--পলম্কষা, চিত্রাংশ, গগগুলু, 
কৌশিক, পূর। শ্ঠোনাগাঁছের নাম--শ্যোনাক, 
দীর্ঘত্ত, কটঙ্গ ও ঢুণ্টক। কাঠডুমুরের নাম__ 
কাকোছুম্বরিকা, মলপু, জঘনেফলা। নালুকার 
নাম-_হরিবাল, স্থগন্ধ, এলেয়, এলবালুক | তগর- 
পাছুকার নাম--বক্তনত, তগর, জিম্ত, কালামু- 

শীরিবা। শতমূলীর নাম--অভীরু, বন্পত্রী, মূলা। 
শতাবরী। দুর্ববাঘাসের নাম-দূ্ববা সহতবীর্যযা। 
শতবীর্ধযা। মৌরীর নাগ--ছত্রা, মধুরিকা, মিষি, 
মাঙ্গলিকা। ব্ন কাামের নাঁম--ভরদ্বাজী, 
কার্পাদী। কীকড়াশৃঙ্গীর নাম--শূঙ্গী, কর্কট- 
শৃঙ্গিকা | কেওড়ামুখা বা নাগরমুখার নাঁম-- 
কুটন্ট, ধন্য, গ্রব, পরিপেলব | গ্োক্ষুরের নাম-- 

গৌঁকণক, গোক্ষুরক, খরদংঘ্া, ত্রিকণ্টক। তেলা- 
কুচার নাম-_বিশ্বী, রক্তফলা, রাক্তোষ্ঠটকা। ঝিটী- 
যুলের নাম-দৈরীয়ক। গীত কি"টার নাম 

সহচরী, কুরুণক। নীল বিটীর নাম--বাণা, 
দাপী।স্ধনের নাম--কৃস্তযুর। ধন্যাক| ভৃত- 
কেশীরধুনাম- গোলোমা, ভূতকেশিক]। রাম্ার 
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নাম--শ্রেয়সী, চণডা, রান্া। অর্জজ নগাছের নাম-- 
অর্জর ন, ককৃত) পার্থ, ক্ষীরবৃক্ষ, ধনগ্রয়। শাল- 
গাছের নাম-শাল, সর্জজক, কাধ্য। পিয়াশালের 
নাম--( আন ) প্রিয়ক, জীবক | মহাঁভরী বচের 

নাম_ জ্যোতিত্তী) হৈমবতী, তেজোবতী। সাগ৷ 
তুলীর নাম-কুঠেরক, অর্জক, পর্ণাম। কাল 
তুলমীর নাম-্রন্মপুষ্প, ফণিজ্ঝক। জযন্তী- 
গাছের নাম--তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা। বন ভাচুলে 
গাছের নাম-ত্রামাণ) ম্হতত্রাণী। গজ গিপ্ললীর 
নাম-(বাঁদরকলার নাম) কোলবল্লী, ইভপিগ্নলী। 
নীলগাছের নাঁম-নীলিনী, নিলী। পোমরাঁজীর 
নাম. মোমরাজী, বাকুচী। রহেড়া (রোড়াগাছের) 
নাম--রোহীতক, প্লীহশক্র । পলাশগাছের নাম 
বাতপোষ, কিংশুক। বিছেটার নাম--সর্প্া 
বৃশ্চিকালী। হাঁপরমালীর নাম--(মালাকাটী ) 

আন্ফোতা, বনমালিক1। গুমৃভীর--চিত্রা, গণাক্ষী, 

গোড়ম্বা। করেলার্ নাম--স্যবী, কারবেল্লিক। 
ভূঙ্গরাজের নাম--মাকব, তৃপ্তীরাজ। শুশুনি শাকের 

নাম--মুনিষধ। বিচ্ছত্রক। কেলেকড়ার নাম-- 
কালা, গৃঙুনখী, হিংস্র! ৷ নাকুলীর নাম--সর্পগন্ধা 



দ্বাদশ অধ্যায় ১২৯ 

নাকুলী। গন্ধভাছুলের নাম_-কটু রা, গ্রসারণী। 
দাড়ি শাকের নাম-গোঁজিহবা, দর্বিপত্রিকা। 
শুঠের নাম_-শুঠ, শৃগ্রবের, নাগর) বিশ্বভেষজ। 
পিপুলের নাম-মাগধী, উপকুল্যা, পিশ্ললী, 
কণা। মিছরির নাম_িতোপল!। চিনির নাঁম 
-র্করা। দিতা। খণগুড়ের ছুই অবস্থা-_মং্থানতী 
(খুব ভাল রজ গুড়) ফাণিত (মাত গুড়)। মৎ- 
্যপতীর নাম-গুটিক, মিমর, মত্ত, মংস্যতী। 
ফাণিত গুড় এরূপই, তবে তাহার দ্রবাংশই অধিক। 
হরীতকীর নাম-স্মভয়া, পথ্যা, অমোঘা। অব্যথা, 
পিবা। আমলকীর নাম--ধাত্রী, আমলকী । বহে- 
ডার নাম-বিভীতক, অক্ষ, কলিদ্রম | দহিংএর 
নাম--জজ্ক) রামঠ, হিস্ু, বেলন, পরিপোধণ। 
জীরার নাম__জরণ) জীরক, অজ্ঞাগী। কা'লজীরের 
নাম-_কারবী, কৃষ্ণজীরক। সাদা-চন্দনের নাম_- 
ভদ্র, চন্দন। কপূরের নাম_ুকপূ'র আর চক্রের 
যত নাম। চিরেতার নাম__কিরাত, তিক, ভূনিম্ব। 
মধুর নাম--ক্ষৌদ্র, পুষ্পরস, মধু । মদিরার পর্যায় 
- প্রসন্না, মদিরা, কলযা) গৌড়ী, শুপী, স্বধা। স্বরা। 
কাজির (আমানির) নাম-__অবন্ী, আবস্তীমোম, 

১৭ 
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ধানযায়। কাঞ্চিক) আরগালক | ঘোলের নাম--উদ- 

শ্বিং তত্র, ঘোল। দধির মাতের নাম-দধিমণ্ড, মন্ত। 

দধির উপরিভাগে অল্প মণ্ড জন্মিলে তাহাকে দধিমণড 
বলে। পুগুরিয়া কাষ্ঠের নাম--প্রপৌত্রীক, শ্রীপু্গ। 
সৈদ্ধবলবণের নাঁম-সৈম্বব, লবণোত্ম। সাচি- 
দ্গারের নাম__কাঁপোতি, সর্জিনকাক্ষার। যবক্ষারের 

নাম-যবদ্ষীর, যবাগ্রজ। মনঃশিলার নাম ( মন- 

ছালের নাম )_মনঃশিলা, বৈণদ্ধি। হরিতালের 
নাম-হরিতা, নটমণ্ডন। সচল লবণের নাম 

মৌবর্চল) কচক। গর্থীকের নাম--গন্ধাশা) বলীয়নী। 
রেগুকার নাম--হরেণু, ব্রাহ্মণ, কৌন্তী। লাল" 
চিতের নাম-_রোহিষ, রক্তচিত্রক। গব্য নামক 

দ্রব্যের নাম--চগ্ালেরা যাহার দ্বার চর্ধ মরল করে, 

তাহার নাম গবয। মোমের নাম__মধুচ্ছি্। দিকৃ- 
থক। মদিনা বা তিসির নাম_অতদী, উমা) 
রুদ্রবতী] মটরের নাম_-কলায়, হরেণুকা। দীপাং 
(চিডিচিড়ে), গাছের নাঁম--অপামাগ, শৈধরিক, 
প্রত্যকৃপুষ্পী, ময়ুরক। শ্বেতপুর্ণবার নাম--(শ্বেত- 
পুরুণের নাম )-পুনর্নবা, বর্ধাডৃ, শোথদ্বী প্রারৃ- 

যায়ণী, বৃশ্চিক) শ্বেতনাম। রক্তপুনর্ণব! (লাল পুরু 
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নের) নাম _-রক্পুনর্নবা, কহিষ্লিক!। বোঁয়ানের 
নাম-(নিসিন্দা)--ইন্দ্রাণী, ইন্্রম্থরগা, নিগুঘী, 
সিন্ধুবারিকা। আলকুশীর নাম_শুকশীম্বি, আত্ম- 
গুণ্ডা কপিকচ্ছু, মহর্ভি। তি ত-লাউয়ের নাম_ 
ইন্জাকু, কটুতৃম্বি, তিক্তালাবু, নৃপাত্বজা। বঁইচ 
গাছের নাম বৈবস্কত, মধুপণণাঁ,সিষক, স্বাহুকণ্টক। 
হিঞ্জল গাছের নাম-_ব্চুল, নিচুল, শীত, জলকাঁম, 
বেতন, বারিজ) হিজ্জল। তেঁতুলের নাম- চিঞ্চা) 

তিস্তিলিকা, তিস্তীড়কা। রিটে গাছের নাম-- 

ফোণল, অরিষ্টক। গান্তাদী গাছের নাম--কাশ্রী, 
্ীপর্ণা, ভদ্রপধিক1| , চাল্তে গাছের নাম-_শীত) 
উদ্দাল, বহবাঁরক। শেলুগাছের নাম--শ্লোস্বাস্তক। 

বৃহ পঞ্চমুলের নাম-- বেল, শ্যোনা, পারুল) গামা) 

গণিয়ারী। স্বপ্ন পঞ্চমূলের নাম--গোকুর, বৃহতী, 
শালপরাঁ, কণ্টকারী, চাঁকুলে। এই ছুই পঞ্- 
মূলের নাম “দশমূল” | ইহা সান্নিপাতিকরোগে 
হিতকঁরী। মরিচ, শু, পিপুল, হাদিগকে ত্রিকটু 
বলে। ত্রিকটুর পর্ধযায়শ-- ব্যো। ভ্রযষণ। 

গুড়ত্বক--দারুচিনি) বড়এলাচ, ও তেজপত্র 

এই তিনের নাম ত্রিম্বগন্ধি) ইহার অপর নাম 
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ব্রিজাঁতক | ইহার মহিত নাগকেশর (নাগেখর ) 
মিশ্রিত হইলে চতুজাতক নাম হয়। শু পিপুল, 
ও মরিচের চূর্ণ ও মৈম্ধবলবণ ইহাদের দ্বারা ক্ষত- 
স্থান ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ বলে। আস্থাপনের 

নাঁম নিরহ ওষধমিদ্ধ জলের দ্বারা এবং ঘৃত-তৈলাদি 

স্নেছনব্য দ্বারা গুহথারে পিচ কারী দেওয়ার নাম 
আস্থাগন ও অনুবাসন; শাস্ত্রে ইহাকে বস্তি 
বলৈ। মুখের বাতাম দ্বারা অর্থাং ফু দিয়া ঘ্রাণ- 

মার্গে (নামিকাঁর মধ্যে) চূর্ণ প্রেরণ করার না 
প্রধমন। ধৌত করার নাম ধাবন ও স্থালন। 

কাঠুরিয়া, গোঁপালক (গেবাগাল) মালাকার ও 
বনধানী (বুনো) ইত্যাদি লোকের নিকট হইতে 
ওষধের নাঁম ও পরিচয় জানিয়। লইবে। 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। 
০০ 

খতৃ-বিভাগ-বিবরণ | 

( অশ্বদিগকে কোন্ খৃতে কোন্ উপচারে রাধা 
উচিত তাহার বিবরণ )। 

সম্প্রতি অশ্বদিগের স্বাস্থারক্ষার বিষয় সংক্ষেপে 
বল! হইতেছে। পূর্বেবে শালিহোত্রাদি মুনিগণ 
যেরূপ বর্ন! করিয়াছেন এগ্রন্থেও সেইরপে বর্ণনা 
করা হইতেছে। শ্রাবণ ও ভাদ্র এই ছুই মাঁদ 
বর্ধাধতু। আশ্বিন কার্তিক এই ছুই মান শরৎ 
ধতু। অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমস্ত। মাঘ ও ফাল্গুন 
শিত। চৈত্র ও বৈশাখ বসম্ত। জ্যৈষ্ঠ ও আধা 
এই ছুই মাস গ্রীত্বধ। 

অশ্বশালানিম্াণ-বিধি | 

1 জ্যোতিবশাস্ত্রো্লিখিত শুভদিনে অর্থাৎ গৃহ- 
 নির্ধাপ-প্রকরণে নির্দিষউ শুভ মাস, তিথি, নক্ষত্র, বার- 

যুক্ত শুভলগরে গৃহস্বামীর বাদভবনের বামভাগে চিতা 
ও চৈত্যবিহীন স্থানে (পূর্বের যেস্থানে শাপান বা 
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গ্রাম্য দেবদেবীর আবাসস্থলী বা বৃক্ষ ছিল না।) 

পূর্ব বা উত্তরদিকৈ প্রবণ করিয়া অর্থাং ঢালু 
দেখিয়া কীটা), খোঁচা) ইত্যাদি না থাকে এরূগ 

স্থানে বুদ্ধিমান অশববৈপ্ঠ অশবশালা নির্ধাণ করাই- 
বেন। অশ্বশালা নর্ধতোভাবে শুষ্ক হওয়া আব- 

শ্বক। কোনও মতে জলগ্রায় (মেত্মেতে) 
দেশে নির্মাণ করা উচিত নহে। অপরন্ত তাহার 

নির্মাণ-উপাদান ইউক, অভাবে কাষ্ঠ হওয়া উচিত। 
ফলতঃ পাকাঘর ন! হইলে কাষ্ঠের ঘর হওয়া] 
আবশ্বক। এই অশ্বশালার উর্দগীগে চূড়াস্থানে 
ূর্ধযদেবের পুত্র অশ্বজাতির অধিদেবত৷ ভগবান 
রৈবস্তাদেবের মুঝ্ি গ্রতিঠিত করিতে হইবে। এ 

বিষয়ে মহত! নকুল লেন, “অশ্ব-মম্পদ্বিধায়িণী 

দেবী লক্ষী ও অশ্বরাজ উচ্ষিঃশ্রবারও মুক্তি স্থাপন 
করিতে হইবে। কারণ তাহাদের পূজা না| হইলে 
অশ্বশালায় অঙ্ব-গ্রবেশেয ব্যবস্থা বিহিত হয় না। 

যদিও অশ্বৃহের নির্মাগ-প্রকরণে অস্শান্তরজ 
পণ্ডিতগণ দীর্ঘ-প্রস্থের উল্লেখ করেন নাই, কেধল 
১০ হস্ত পরিমিত উচ্চ ও দৃঢ় করিবার কথ! বলিয়া" 

 ছেন। তথাপি জ্যোতিষণান্ত্রের নিযমানুলারে শুদ্ধি 
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করিয়া যথাগ্রয়োজন গৃহ নিশ্ধাপ করা বর্তব্য। 
অশ্বশালাঁয় এক একটী অশ্ের থাঁকিষার জন্য এক 
একটা গ্রকোষ্ঠ বা কুঠরী নির্মাণ করাইতে 
হইবে। প্রকো্ঠ বা কৃঠরী এইরূপ হওয়া আবশ্বাক 
যে, তাহার মধ্যে তিন হাত প্রস্থ ও অশ্বশালার গরি- 

মাণের উপযুক্ত দীর্ঘ এক একটা পিপ্ডিক (বেদী) 
_ উত্তমরূপে রচিত হইতে পারে। পিগিকা (বেদী) 

রচনার তাৎপর্ধ্য এই যে, এই পিগিকার চতু্দিক 

হইতে জল, মৃত্র গ্রভৃতি আবর্জনা ক্ষুদ্র প্রণালীর 
দ্বারা বহিগ্ত হইতে পারিবে। অশ্বশালীয় বায়ু 
গমনাগমন জন্য কদর ক্ষুদ্র গণাক্ষ থাকিবে। কিন্ত 
এক অশ্ব অন্য অশ্বকে যাহাতে দেখিতে ন| পায়, 

তাহার গ্রতিবিধান করিতে হইবে। 
ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, এক একটা 

প্রকোষ্ঠ প্রাচীর দ্বারা কৃতলীম হইবে। আর বায়ু. 
গৃ্ননাগমনের পথ দ্বারের সহিত খলজুভাবে সংবদ্ধ 

থাকিবে। অশ্বদের খাইবার জন্য এক একটা 

খাদন-পান্র থাকিবে, তাহাতেই খাগ্য-দ্ব্য দিতে 
হইবে। খাগ্গ্রব্য সকল নিম্নে অর্থাৎ ভূমিতে 
কোনমতেই দিবে না| এই প্রকোষ্ঠের বহির্ভাথে 
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তর্জদকু ও -কাঁষ্ঠাণড দ্বারা দ্বার অবরুদ্ধ থাকিবে 
অর্থাৎ অশ্ব যাহাতে প্রকোষ্ঠ হইতে ' বাহিরে 
ন! আমিতে পারে তাহার জন্য 81৫টা কাদের 
অর্গল দ্বারা দ্বারয়োধ করিবার উপায় করিতে 

হইবে। এই প্রকোষ্ঠের ছুই পার্থের ভিড্ি-গাত্রে 
( দেওয়ালের গায়ে ) রজ্জববদ্ধনী বা প্রেকু প্রোথিত 

ধাকিবে। ছুষ্ট অশবদের বন্ধানের জন্য এ রক্জবন্ধনী '.. 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । আর গ্রকোষ্ঠের বাহিরে 
পাঁদ-পাশ (পাণবীধ! দড়ী) বন্ধনের জন্য একটা 

থোঁট। প্রোথিত করিতে হইবে। 
উরাময়, কুষ্ঠ সবর ও যন্ষারোগগ্রস্ত অশ্বদিগের 

জগ্য পৃথক্ শালা বা গ্রকোষ্ঠ নির্দাণ করা আবশ্বৃক। 
যেহেতু এই মকল রোগ সাংক্রামিক। এক আঙ্থের 
শরীয় হইতে অন্য অঙ্খের শরীরে প্রবিষ হইয়া থাকে। 

 এতাদৃণ অস্বশাল! নির্মাণ করিয়া তথায় মণ্তাহকাল 
গাভী ও বৃষ রাখিয়া তাহার বিশুদ্ধি সম্পী 

করিতে হইবে। অনভ্তর শুভ দিবসে জ্যোতিষ- 
শান্ত্রোজ গৃহ-প্রবেশের দিনে শুভ মুহূর্তে গন্ধ-মাল্য, 
ধূপ) দীপ, আলঙ্কার ছার অশ্বশালাঁটী সংস্কৃত ও 
সজ্জিত করিয়। তাহাতে রৈবস্তদেব, দেবীলক্ষমী ও 
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অস্বরাজ উচ্গৈঃরবায় পুজা করিতে ইইবে। পৃজা- 
বিধি কালিকাপুরাণে ও অগিপুরাণে উক্ত হইয্াছে। 
পূজা-নমাপনান্তে ৃষ্ণতিল দ্বারা হোম, শতরুদ্রীয় 
জপ এবং সমাগরপূর্ববক ব্রাঙ্মণভোজন করায়! 
ওঁ লকল ব্রাহ্মণের দ্বারা পুণ্যাহ ও স্বস্তি-বাচন- 
পুর্ধ্বক মাঙ্গল্য শব্দ করিতে করিতে অশ্বদদিগকে 
অশ্থশালায় প্রবেশ করাইবে। অঙবসকল অশ্ব 
শালায় প্রবিউ হইলে পর কার্ধ্যক্ষম, সাহসী এবং 
যুবা অশ্বগালকগণ ও স্থানপালকগণ অশ্বদকলে 
ম্নেহবান্ হইয়া তাহাদিগকে গন্ধ, মালা, হরিদ্রা, দি 
ও তাহাদিগের উপযুক্ত আঁভরণ দ্বারা সজ্জিত 
করিবে এবং না আয়ত না শিথিল এইরূপ ভাবে 
উত্তর মুখে বা দক্ষিণ মুখে বন্ধন করিবে। বন্ধান- 
বিষয়ে শান্ত্রকারদের মত এইরূপ যে, অগ্রভাগে ছুই 
পার্থ ঢুইটা স্থানে গলরজ্জ বন্ধন করিবে। এবং 
পশ্চাতে প্রকোষ্টের বাহিরের খোঁটায় পাদ-পাশের 
দ্বারা পাঁদ বন্ধন করিবে। অগনিপুরাণে ছুট অর- 
দের বন্ধানের জন্য পাঁদ-পাশের কথা বলা হুইয়াছে। 
ইহা যুক্তিযুক্ত বটে। 

সম্প্রতি অশ্বদিগের কল্যাণ-কামনায় অপর কতি- 
১৮ 
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গয় বিষয় লিখিত হইতেছে। অগুরুচন্দন, নি্বপত্র। 
গুলু, ঘৃষ্ধ, মূলতানী হিং একটা বন্তরথণ্ডে বীধিয়] 
অন্বদিগের পুচ্ছদেশে বাঁধিয়া দিবে এবং অশ্বশীলায় 

অস্বদিগের সমীপে লীলমুখ বানর ( চিকিবীদর) 

বাছুর, বৃষ ও শ্বেতবর্ণের কুকুর রাঁধিতে হইবে। 

অগ্নিপুরাণে এতত্যতীত কুকুট, ছাগল ও শৃগ 

রাখিবার কথাও আছে। মক্ষিক প্রবেশ নিবারণের 

জন্য কার্পামসৃত্নির্দিতি এক একটী মন্ষিকা- 
নিবারণী রাখা একান্ত আবশ্বক। নকুল বলেন, 

গনৃক্ষিকা” শবে “মৌমাছি” । কারণ অশ্বশালায় মধু- 
মক্ষিক। প্রবেশ করিলে অশ্থদিগের মহা অনি হয়। 
অশ্বশালার অভ্যন্তরে ( আস্তাবলে) নমস্ত রাত্রি 

প্রদীপ স্বালিয়৷ রাখিবে এবং সমস্ত রাত্রি রক্ষি- 

পুরুষগণ প্রহরীরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। অশ্ব" 

শীলার-সমীপে অশ্ব-চিকিৎলকের বাসভবন নির্দিউ 
করিয়। দেওয়াই সঙ্গত। অশ্ব-চিকিৎসকের থাঁকি- 
বাঁর গৃহে উষধ, পকতৈল, দ্বৃত, রকতমোক্ষণ যন্ত্র 
পিচ কারী, ঘা ধৌত করিবার সামগ্রী ও ক্ষত- 
বন্ধনের উপাদান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দব্যসন্তার 
রাখিতে হইবে। কারণ আত্যয়িক রোগে কাল- 
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বিলম্ব যথেষ্ট হানিজনক। অশ্বশালায কিছু দূরে 
একটা বালুকাপূর্ণ চত্বর অর্থাৎ অশ্দিগের চক্র দিবার 
ও দুটাইবার উপযুক্ত স্থান নির্ধাণ বরা আবশ্বক। 
সেই বালুকাময় স্থানে অশ্বদিগকে প্রত্যহ ভ্রমণ 
করাইয়া গতি শিক্ষা করাইবে। 

বর্ধা-পোষণের বিবরণ | , 
অশ্ব অশ্বশালায় প্রবেশ করিবামাত্রই স্বাস্থ্য- 

বিধির অধীন হইবে না৷ অর্থাং অখশালায় কিছু 
দিন থাকার পর তাহাদের খতৃচর্ধ্যার নিয়ম প্রতি- 
পালনের ব্যবস্থা কর] হইবে। 

বর্ষাধতুর প্রারন্তে (শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগে) 
উত্তম অশ্বকে ১০1১২ দিন ব্যাপিয়া কটু (সরিষার) 
তৈললের সহিত হরীতকী খাইতে দিবে। হ্রীতবী 
র্ণের পরিমাণ ৫ পল (/।% ছটাক), আর 
তৈলের পরিমাণ অর্ধপ্রস্থ (/২ সের )১ অনন্তর 
এ উত্তম অশ্বকে শু'ঠ, যোয়ান ও দৈদ্ধবলবণের 
সাহত ৫ পল করিয়া নিশ্বপত্র খাইতে দিবে। 
খাইবার 'কাঁল ৭ দিন। পরে অঙ্কে স্থবোধ 
করিলে, গোমুন্র-পক এবং সরিষার তৈল মির্রত 
€টা করিয়া হরীতকী খাইতে দিবে। প্রত্যহ 



১৪৪ অঙ্থ-বৈচাক 

পাঁচটা পাঁচটা করিয়া বাড়াইয়। অর্থাৎ প্রথম দিনে 
পাঁচটা, ২য় দিনে ১০টী, ৩য় দিনে ১৫টা এই 
হিদাবে ১০* পূর্ণ হইলে বিরত হইবে। ইহা 
উত্তম অর পক্ষে বুঝিতে হইবে। মধ্যম অশ্বকে 
ূরব্বোক্ত হিমাবে ৮*টা খাওয়াইতে হইবে এবং 
অধম অশ্ব্কে ৬০টী খাওয়াইতে হইবে। এস্থলে 
নকুল এইয়গ বলেন,-যে গোমুত্রপক কটুতৈলে 
মিশ্রিত হরীতকী প্রত্যহ ৫ পল করিয়। ২১ দিন 

খাওয়াইতে হইবে। ইহার দ্বার রক্তের উদগাম 
( উর্ধগতি ) নিঃশেষ হইবে এবং অশ্বদের শরীর শুদ্ধ 
ইইবে। 

ভার মাপের প্রথমেই হরীতবী ভোঙনের শেষ 
হইলে ১৭ দিন যাঁবং কেবল ঘান খাইতে দিষে। 
এ স্থলে নকুল বলেন,_নৃতন ঘাস খাইয়া অঙ- 
সকল পুিলাভ করিবে এবং পূর্বোক্ত পরিচর্ধ্যার 
দ্বারায় শরীর নীরোগ হইবে, হৃতরাং দেখিতে 
মনোহর হইবে । 

অনন্তর করস্থানোক্ত বিধি-অনুমারে যখাঁবল ও 
যথামান্রা রস্থন ব1 গুগ্গুলু প্রয়োগ করিবে। রহ্ন- 

প্রয়োগের বিধি, প্রথম দিনে রহ্নের রম ও 
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টাবালেবুর রম সমান ভাগে মিলিত করিয়া ২ পল 
(/ পোয়া) পরিমিত প্রয়োগ করিবে, এইবপ- 
ভাবে এক একপল বৃদ্ধি করিয়া ২ পল (/ 

সের) পর্যন্ত দেওয়া যাইবে। মধ্যম অশ্বকে ১৪ 
পল (/১% মের) এবং অধম অশ্বকে ৮ গল (১ 

মের ) দেওয়া যাইবে। 
গুগ্গলু-গ্রয়োগের ধিধি। 

এইরূপ উত্তম অশ্বকে প্রথমদিনে ৫ পল (/% 
ছটাঁক ) গুগ্গলু প্রয়োগ করিবে এবং পুর্বববৎ বৃদ্ধি 

করিবে। মধ্যম অশ্বকে ৪ পল (/| আখসের ) এবং 
অধম অশ্বকে ৩ পল (/% ছটাক) প্রয়েগ করিবে। 

বর্ধাকালে দিবসের প্রথম প্রহরে অশ্বদিগকে 
বাহিত করিবে ন1। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রহরে বাহিত 

করিষে। কিন্তু কদাচ অপরাহ্ে বাহিত করিবে 

না। বর্ধাকালের গ্রভাতে অশ্বকে নিস্তূষ যব 

খাইতে দিবে) মধ্যাহেও, তন্রপ। মন্ধ)াকাল 
উপস্থিত হইলে পূর্ববৎ যবই খাইতে দিবে। যে 
দিন বাদ্লা হইবে দেই দিন জল খাইতে দিবে 
না এবং বাহিতও করিবে না। দিবসের অউম 

ভাগে ভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা করিবে। বাদলার 
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দিন জল বন্ধ রাখিলেও গ্রতিপানের ব্যবস্থা 
করিবে। 

প্রতিপানের ব্যবস্থা এইরূপ যথ। --পিপুল) 
ওঠ, চিতেমুল, গোজীনতা, দৈষ্ধবলবণ ইহাদের 
পরিমাণ প্রত্যেক /% ছটাক। /8 মের পরিমিত 
মদের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। 
এস্থলে নকুল এইরূপ বলেন, যথ৷ ৫-- 

অশ্ব বৃষ্টির জলে ভিজিলে তেঞ্জহীন হয় এবং 
অবিশুদ্ধ জলপানে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। 

আর নৃতর্“ জল খাইলে বলহীন হয়। বিজ্ঞ 
অশ্বারোহী অশ্বকে বর্ধাকালে কোনরূপেই বাহিত 
করিবে না। যিনি অশ্বকে ১৭ মাঁস বাহিত করিতে 

ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে বর্ষা ছুইমাস ত্যাগ বর 
উচিত। নকুলের মতে বর্ধাকালে অশ্বদিগের 
কুপোদক পানই প্রশস্ত। অপর কটুতৈলের 
দ্বারা অভ্যঙ্গ ও বায়ুশুন্ত স্থানে বন্ধন বিহিত আছে; 
আর একদিন অন্তর ২ পল (/ পোয়!) করিয়া 
সৈদ্ধবলবগ খাঁইবার ব্যবস্থা আছে। লবণ-গ্রয়োগের 
প্রয়োজন এই যে, বর্ধার জলের দোষে অশ্বদিগের 
মুখে যে রোগ হয় তাহ! হইবে না। 
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শর-পোষণ বিষরণ। 
( শরং ধতুর গোষণের বিবরণ) 

শর ঝতৃর প্রথমভাগে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে 

অশ্বদিগকে শ্রম করাইবে না। বুদ্ধিগাঁন্ অশ্বপালক 
কেবল ঘাল ও যবের দ্বার পোষণ করিবে। পানে 

ও অবগাহনে তড়াগের জল ব্যবস্থা করিবে। যদি 

পিতদোষে শরীর সন্তপ্ত হয়। তাহ! হইলে গুহাদারে 
দুগ্ধের পিচকারী দিবে, আর নিস্তষ যব জলে 
ভিজাইয়া খাইতে দিবে। জলে ভিঞ্জান যব 
রক্তের ও পিত্তের প্রশমক। 

গান্তারীর ফল, মুখা, কুল, কট.কী, বেখামূল, 

চিনি, প্রিয়, যষ্টিমধু, পটোলপাতা, বলাডুমুর 
( বনভাঁছুলে ) ও মধু এই ১১টা জিনিষকে একা- 
দশাঁঙ্গ বলে। ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাঁণ ১ পল 

(/%/ পোয়া), দিধু ( একপ্রকার মগ্য ) ১ প্রস্থ 

(/৪ দের)। পিত্ত ও রক্তদোষে- যে সকল 

অঙ্বের নিঃশ্বাস খুব গরম হয়; তাহাদের প্রতিপানের 
জন্য উপরি উল্লিখিত পানীয় ব্যবস্থা করিবে। অথবা 

মাদাচন্দন ও বেগামুল পেষণ করিয়! গান্রে লেপন 

বরিয়। দিবে। থাকিবাঁর জন্য এইরূপ একটা স্থান 



১৪৪ অশ-বৈদ্ভক 

স্থির করিয়া দিবে যে, স্থানটী বেশ শীতল বাযুপূর্ণ 
হয়। আর অশ্বদিগকে তালপাতার পাখার বাতাস 

দিবে এবং বেশ বি্তীর্ণ মরোবরে সান করাইবে। 
শরংকালে অশ্বদিগের আহারের জন্য ছুধ-ভাতের 
ব্যবস্থা করিবে। দুধ-ভাঁতের পরিমাণ ৭ পল 

কিংবা ৮ পল (/১ মের)। ইহাতে বিশেষ ব্যবস্থা 
এইরূপ আছে, ইহার মহিত খণ্ড (খাঁড় গুড়) 
বা চিনি দিতে হইবে। রান্রিকাঁলে খাইবার জন্য 

মিছরীযুক্ত পক দুগ্ধ দিবে। ইহা ছাড়াও যং- 

কিঞিং মধুর রস দেওয়া যাঁয়। অথবা কিঞ্চিং 

সৈদ্ধবনবণ দিয়া মাংসের যুষ দিবে। কিন্তু ইহাতে 
যেন অস্নরসের লংযোগ না থাকে | 

: আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষের দ্বিতীয়। হইতে 
ূর্য-কিরণের প্রবেশ রোধ করিবার নিমিত্ত চিক হা 

পর্দার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু সূর্য অস্ত গেলেই 
সেই চিক বা পর্দা! অপমারণ করিয়। (তুলিয়! ) 
ফেলিবে। ইহার তাৎপর্ধা এই, যতক্ষণ পর্যন্ত 
সন্ধা উপস্থিত ন| হয় ততক্ষণ পর্দা রাখিবে। বন্ধ্যা 

হইলেই বাঁতাস প্রবেশের জন্য চিক বা পর্দার 
সপসারণ গ্রয়োজজনীয় হইবে। 
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নিমপাতা, ঘৃত ও গুগৃগুলু প্রত্যেক তিন বর্ষ 
(৬ তোলা) ওজনে গ্রহণ করিয়া এপত্র মিলিত- 
করতঃ ধূগ দিবে। আর অশ্বশালায় অশ-প্রবেশে! 
কালে যে সকল রক্ষা্রব্য দিবার ব্যবস্থা! আছে 
তাহাও দিবে। রাত্রির শেষে অথবা সূর্যোদয় 
হইবার পূর্ব্বেই ঘর্ষণ ( দলামলা ) ভ্রামণ (টহলান) 

অপবর্তন (ফেরাণ) ব্যবস্থা করিবে। কারণ 
শর€কালে সূর্যের কিরণম্পর্ে শরঙ্বদিগের পিত্ত ও 
রক্ত কুপিত হইতে পাঁরে। এইরূপ প্রত্যহ 
করিবে। আর আলস্তশূন্য হইয়া ৭ দিন যাব 
্রাঙ্মণের ছারা শীস্তি-্বস্ত্যয়ন করাইবে। এইপ 
৭ দিন অতীত হইলে তাহাদের ফৌরকঞ্ম অর্থাৎ 
্ষুরের বন্ধিতাংশ ছেদন করাইবে ব| নৃতন করিয়া 
লাল বপাইয় দিবে এবং স্নান করাইবে। স্গ্গ- 
পুষ্প এবং অর্চনা (সজ্জিত) করিবে ও আরতি 
করিবে। অনন্তর যাগ্ঠ বাজাইতে বাঁজাইতে রামের 
বাহিরে পুর্বব অথবা উত্তরদিকে' লইয়! যাইবে। 
এ মকল ,অশ্বের পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণনকল অরধিতিত 
থাকিবেন। অগ্রে বেদজ্ঞ ব্রাঙ্ধাণ বেদবিহিত 
মন্ত্রের দবারায় যথাক্রমে সন্তুচিত্তে অশদিগের 

৯৪ 
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শাস্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। পরে অমি প্রদক্ষিণ 
করাইয়! অন্য তোরণ (দ্বার) দিয়! অশ্বদিগকে পুরে 

প্রবেশ করাইবে। অশ্ব পুরে প্রবেশ করিবামান্র 
অশ্ব-্বামী সুগন্ধি পুঙ্গমীল্য ও উত্তম উত্তম গন্ধ- 
দ্রব্য এবং বিবিধ প্রকার ভোজ্যদ্রব্য মমভিব্যাহারে 

লইয়া অর্ধযদান করিবেন। অর্ধ্যদান করা হইলে 

অপ্ব-বৈদ্য এ অশ্বদিগের কর্ণে এই নকল মন্ 
জাপ করিবেন। এই সকল মন্ত্র গশ্বশান্তদিদ্ 

মুনিগণ নিজে নিজে কীর্তন করিয়াছেন। মন্ত্র 

যথা ২ 

পূর্বের দে"্ময়ীং ত্বং হি ম্মর জাতিং হয়োত্ম। 
সর্বেজন। স্য়া রক্ষ্যা রণে ভর্তা চ বাহকঃ | 

গহে অশ্শ্রেষ্ঠ! পূর্বে তুমি দেবময়ী জাতি 
অর্থাং শ্রপুত্র বলিয়া তোমাদের যে খ্যাতি আছে, 
তাহা তুমি ম্মরণ কর। তুমি রাজ্যস্থ সমস্তজনকে 

রক্ষা করিবে। “হে বাহক | বিশেষতঃ রথে 

তোমার স্বামীকে রক্ষা করিবে।” এইরূপ কর্ণে 

মন্ত্র জাপ করিয়! অশ্ব-চিকিতৎমক অশ্বকে যথাস্থানে 

্বীপন করিবেন| এই দকল্প মঙ্গলানুষ্ঠান বারা 
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অশ্ব রোগবর্চ্ত ও হাউ হয়। অশ্বাদগের 
অর্ধ্যদানে জলজপুষ্প কোৌনরূপেই ব্যবহার করিবে 
ন|। বিশেষতঃ সৌগন্ধিক (ম্দিফুল) কোন- 

মতেই দিবে না। 
কার্তিক মান আগত হইলে অশ্বকে তিজবৃত 

( পঞ্চতিন্ত, মহাতিক্ত প্রস্থতি বৈগ্কশান্ত্রোক্ত 

ঘৃত) পান করাইয়া তাহাদের শির| বিদ্ধ করিয়া 

দিবে, অর্থাৎ রভ-মোক্ষণ করাইবে। বক্ষো- 

গামণী ( হদয়গামিনা ), বা প্রোথস্থানগ্িত, অথব! 

মন্যা।শরা, কুষ্চ বা কোন্ঠ স্থানের যে কোণ একটা 

কিংবা ছুইটা শিরা যথাযোগ্য বিদ্ধ কারয়া রক্ত- 

মোক্ষণ করাইবে। অনন্তর পশ্চাল্লিখত প্রতি- 
পানের ব্যবস্থ! করিবে। 

মঞলিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মৌল, প্রিয়, বলাড়ুমুর 
( বনভাদুলে ), বড়এল।চ, পিপুল, কটকী ইহাদের 
প্রত্যেকের অংশ ১ পল /% পোয়া; এই মকল 

দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রস্থ (/8 দের) 

পরিমিত মগ্ধ বা মধুর সহিত পান করিতে দিবে। 

অথবা! বাদকছাল, পটোলপাতা, চিরেতা, গুলঞ্চ, 
কণ্টকারী ইহাদের কাথের সহিত্ অর্থাৎ পাক বরা 



১৪৮ অখ-বৈ্ঠক 

জনের সহিত পিপুল, বলাডুমুর ও গোক্ষুরূণ 
মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। 

হেমন্ত খতুর উপচার-ব্ষিরণ। 

হেমন্তকাঁল আগত হইলে, অশদিগের গুহছ্ারে 
ন্ুখকর বস্তির ( পিচ.কারীর ) দ্বারা ঘ্বত বা তৈল 
প্রদান করিতে হইবে । কেহ কেহ বলেন, মুখের 
দ্বারা অর্থাৎ পানে ও পিচকারী দ্বারা স্সেহ- 
প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে । তালুদেশের শিরা বিদ্ধ 
করিয়া রক্ত-যোক্ষণ করিবে এবং হেমন্ত খতৃতে 
এই অধ্যায়ের শেষে লিখিত ধনে গ্রভৃতি দ্রঝের 
সহিত প্রতিপানের ব্যবস্থা করিবে। এইকালে 
অঙ্বাদিগকে তোঞজনের জন্য পত্র-পুষ্প-ফল-শোতিত 
মাষকলাইয়ের লতা ভক্ষণ করিতে দিবে। এই 
মাষকনাইয়ের লতাগুলি পোকাধরা ব| অন্য কোন 
রোগ দ্বারা অর্থাৎ ছাতাগড়ার দ্বারা দূষিত না হয়, 
তাহা বিশেষরূপে বিচার করিতে হইবে। পুম্পিত 
মাযকলা ইয়ের লতা-ভক্ষণে অশ্বদিগ্ের শরীরে রক্ত 
জম্মাইযা থাকে। ফলিত অর্থাৎ ফলঘুক্ত মাধ 
কলাইয়ের লতা! মাংসবর্ধন করে। ফলতঃ পুষ্প ব| 

ফল না হইলে মীষকলাইয়ের লত| উপকারী নহে 
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বরং অপকারী। হেমস্তধতুর প্রথমেই তিনদিন 
জলপান করিতে দিবে না। পরে এক একদিন 

অন্তর ৮ দিন দিবে। অনন্তর প্রতিদিন এক এক- 

বার করিয় জলপান করিতে দিবে। সমস্ত হেমস্ত- 

কালেই এই বিধি বুঝিতে ইইবে। 

পুচ্পিত মাধকলাইয়ের লতা খাগ্ঠ-নির্দিউ 
হইলে, সৈদ্ধবলবণ ও বাঁরুণী নামক মগ্ভের লহিত 
ব্যবস্থ৷ করিবে, আর ফলযুক্ত মাধকলাইয়ের লতা 

থাগ্ভরূপে ব্যবহৃত হইলে, তৈল ও লবণের সহিত 

ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু মায়ংকালে কোনমতেই 
মন্তপ্রয়োগ করিবে না। রাত্রি ১ প্রহর গত 

হইলে কাজির (আমানির) সহিত মাঁধকলাই 
খাইতে দিবে। এইরূপভাবে তিন সপ্তাহ অতীত 
হইলে, অশ্বকে এক একদিন অন্তর মাষকলাইয়ের 
লতা খাইতে দিবে, ইহাতে অশ্বের ঘর্ হইয়। 
শরীর হাল্কা হইবে। এই মাষকলাই যতদিন 
না পাকে ততদিন ইহ! খাইতে দিবে; পকাবস্থায় 
ইহা! খাইতে দিবে না। তাতপর্ধ্য এই যে, কঠিন 
মাধকলাই ভোজন করিলে জীর্ণ হইবে না এবং 
শূলরোগ হইতে পারে, ঘন্ঘপি মাকলাই ভক্ষণ 



১৫০ অপ্ব-বৈত্যাক 

করিতে করিতে অশ্বের শুলরোগ হইয়া পড়ে, তাহা 
হইলে শূলরোগের যে সকল চিকিৎসার বখ! বলা! 
হইবে ভাহার ব্যবস্থা করিবে। কোন কারণে যদি 

মাকলাইয়ের লতা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে 
মাকলাঁই খাইতে দিবে) কিন্তু এই মাধকলায়ের 
সহিত তৈল ও লবণ দিতে হইবে এবং শালিতগুল, 
যব, াঁটি (ফেটে) তুলও ব্যবস্থা করিবে। 
হ্মস্তকালে প্রতিপানের জন্য ধনে) চিতেমুল) 

ওঠ, পিপুল। মারচ, লোধছাল, দৈদ্ববলরণ 
মণ্চের সহিত |মশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। 

এস্থলে মগ্চের পরিমাণ ১ প্রস্থ (/5 মের ), ধণিয়া 
প্রভাত দ্রব্যের মিলিত পরিমাণ ১ পাদহীন ১ পল 
অর্থাৎ /1% ছয়ছটাক। 

শিশির-পোষণ-বিধি। 

শিশিরধডুতে প্রতিপান তিন দিন দিবে। 

অনস্তর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া অশ্বের খাইবার 

ব্যবস্থা করিবে। দিদ্ধ মাষকলাই কার্জির (আমাখির) 
সহিত এবং সৈম্ধবলবণ ও তিল-তৈলের সহিত 

খাইতে দিষে। তিল-তৈলের পরিমাণ তিন কুড়ব 
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(/১॥ সের ), লবণ অর্ধসের, মাধকলাই তিন গ্রন্থ 
(/৬ সের)। 

শীতকালে একবারমাত্র জলপন করাইবে। 

ইহাতে অশ্বদিগের কফ প্রকৃপিত হইবাঁত সম্তীনন! 
থাকিবে না। অশ্ব ভোজন করন হউক বা বাহিত 
করান হউক) একবারের অধিক জলপাঁন করিতে 
দিবে না। তবে ভোজনের পর মগ্ধ অমুপানের 

ব্যবস্থা করিবে। শু, পিপুল, মরিচ, বিড়, 

মূলতানা হিও স্থল্ফা, দৈদ্ধবলবণ) মচললবণ, বচ, 
যোয়ান। কড়কচলবণ) দ্ষারলবণ ও বিট লবণ 

ইহাদের মিলিত ওজন /1% ছটাক, মগ্ত ১ প্রন্থ 
(/8 দের)। এই অনুপানের দ্বারা অশ্বদিগের 

জঠরাগি বৃদ্ধি পাইয়া থকে ও গ্লেম্বা বিদুরিত হয়। 
শীতণালে হ্ৃস্থ অশ্বকে গর্ভিত যব অর্থাৎ যে 

যবের শীষ বহির্গত হয় নাই, গর্ভের মধ্যেই আছে) 

( থোড় হইয়াছে ) তাহা খাইতে দিবে। বুদ্ধিমান্ 
অশ্বস্বামী এই সময় ১৪ দিন যাব অশ্বকে বাহিত 

করিবেন না এবং আরম্ত হইতে পাঁচদিন যাবৎ 

সপ্তাহ গত হইলে, একবার করিয়া খাইতে দিবেন। 
তৃতীয় স্গাহ উপস্থিত হইলে অশ্বকে বাহিত 



১৫২ অশ্ব, বৈস্তক 

করিবেন এবং চতুর্থ মণ্তাহ উপস্থিত হইলে, অশ্বকে 
যথাশক্তি বাহিত করিবে। পুষ্পিত (ফুলনো )) 

ফলিত (যাহার শষ উঠিয়াছে), যব সর্বদাই 
হিতকারী। ইহা অশ্বদিগের বিশেষ প্রিয় জিনিষ, 
বলবর্ধক, আরোঁগ্যদায়ক ও পুষ্টিগ্রদ। শিপির 
ধতুর গোষণমন্বদ্ধে নকুলের এইরূপ মত যথা ঃ-- 

শীতখতু সমাগত হইলে দুই সপ্তাহ যাঁষ 
তৈল পান করাইবে। যবের ঘাম দিবে অর্থাৎ 
পুষ্গফলসমস্থিত যবের গাছ খাইতে দিবে। যবের 
ঘাম খাওয়াইবার ৩২ দিন ব্যবস্থা আছে। যবের 
অতাবে এইরূপ পুঙ্সফলদমস্িত ছোলার গাছ 
দিবে। তাহারও অভাব হইলে তৈল মিশ্রিত 
করিয়া পুষ্গফলযুক্ত মসুরের গাছ খাইতে দিবে, 
এবং অন্য ঘাপও খাইতে দিবে) তাহার বিশেষ 
বিবরণ পরে বলা হইতেছে। 

অঙ্থদিগের সম্বন্ধে সকল গ্রকীর ওধধ, কাধ) 

নস্য, তৈল ও ঘৃত যাহা ব্যবস্থিত আছে, যবের ঘাস 
অর্থাৎ পুচ্সফলমমন্থিতি যবের গাছ দে সকল 
অপেক্ষ। অষ্ট) পর্বতের মধ্যে যেমন মের শ্রেষ্ঠ, 
জন্মমধ্লের মধ্যে যেমন বজ্র শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ 
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অঙ্বের মকল গ্রকার উপচারের মধ্যে যবই শ্রেষ্ঠ। 

দেধতাগণের মধ্যে যেমন বিষু। বেদজ্ঞগণের মধ্যে 
যেমন রক্ষা) নদীগণের মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ) 
সেইরূপ অশের ভক্ষের মধ্যে যবই শ্রেঠঠ। 
সহআ।ংশ সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া অদ্ধকাররাশি 
নিঃশেষে দুরীডৃত করেন, সেইরূগ যবও অস্বদিগের 
শরীরস্থ সমস্ত দোষ অপহরণ করিয়! থাকে। 

অন্যান্য পাঁচটা খড়ুতে অশ্বদিগের সম্বন্ধে যে 
সকল উপচারের কথা বল] হইয়াছে, কেবল 

শিশিরখতৃতে যব তৌজন করাইলে সেই দকল 
উপচারের ফল পাওয় যায় অর্থাৎ অম্য কোন 

উপচারেরই আবশ্বক হয় না। শিশিরকালে অকে 

যব ভোজন করাইলে অন্য খতুতে যে দকল 

উপচার কর! হয় নাই, সেই মক দোষ তিরোহিত 
হইয়া থাকে। 

শালিহোত্র মুনি বলেন,যবভোজনকারী 
অশ্ব নীরোগ হয়। আর যদি শীতকালে অশ্বকে 

যব ভোজন ,করান না যাঁয়। তাহাঁহইলে অন্য পাচ 
ধতুতে যে কল উপচার করা হইয়াছে, তাহা 
বিফল প্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব 

$ 



১৫৪ জখ-বৈস্তাক 

অশ্ব-চিকিংসক এই সকল অবগত হইয়া অশ্বদিগকে 
যব খাইতে দিবেন। বিশেষতঃ শীতকাল উপস্থিত 
হইলে) শীষমহ যব ভোজ করান একান্ত কর্তব্য। 
মকল কালেই শুষ্ক যব দিতে পাঁরা যাঁয়। ইহ! 
বলকর ও সর্ববব্যাধিনাশক) অশ্বের ভোজ্োর মধ্যে 

যবকেই প্রধান কর! যাইতে পারে। তাহার 

অভাব হইলে, বনমুগ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

দেওয়া! যুক্তিযুক্ত । বনমুগের (নীলবর্ণের ঘেধো- 
মুগ ) দ্বারাও শরীর বেশ পরিপুউ হয়। লোকে 

গ্রসিদ্ধি আছে যে, বনমুগ ভোজন করিলে অশ্বের 

শরীর বেশ পুষ্টিলাভ করে।' যদি বনমুগ না পাঁওয়। 
যায়, তাহা হইলে এই যুগ দেওয়া যাইবে, কিন্ত 
ইহার মহিত তৈল দিতে হইবে। মুগের দ্বারাও 
অশ্দিগের বল বৃদ্ধি হয়। অপর থাগ্ের অভাব 

হইলে দত, দুগ্ শশ্য ও মাংসরদ দেওয়া কর্তব্য 
যাহার অশ্ব লবণমিশ্রিত শহ্য ভোঞজন করে) 

মেই অঙ্ব-স্বামীর যথার্থই শশ্য দান বরা হয় 

অর্থাৎ এই শস্য দানের দ্বার! অশ্বদ্র যথেষ্ঠ উপকার 
করা হয়, এখানে ইহাই দানের ফল। শস্ত- 

ভোজনের অভাব-পুরণের জন্য শুদ্ধ ঘান দেওয়া 
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যাইতে পারে, অথবা অরণ্যে (ময়দানে) রা্রি- 
দিন যথেচ্ছ চরিতে দিবেন। যাহার! অরণো ও 

ময়দানে চরে, তাহাদিগকে শহ্যচারী বলা যাইতে 
পারে। অতএব অশ্বদের চরিষার জদ্য সর্ববপ্রযত্তে 

ময়দনে ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য। ইহার দারা 
অশ্ব বেশ সুস্থ থাকে) পুষ্টিলাভ করে উতমাহ বৃদ্ধি 
ইয় এবং অশ্ব-স্বামীর বিতৃ-ব্যয়ও কম হয়। আশবের 

রোগও সারে। 

বসস্ত খতুর পোৌঁধণ-বিধি | 

অশ্বদ্িগকে বসস্তকালে বাহিত করিবে। অপর 

খাদ্য ভোজন করিতে না দিয়া তৈলমিশ্রিত 
যবেরই ব্যবস্থা করিবে। ২৩ দিন অন্তর লবণ 
খাইতে দিবে। শুফ ঘাস ও প্রতিদিন একবার 

বা দুইবার করিয়া জলপানের ব্যবস্থা করিনে। 
শু'ঠ পিপুল, মরিচ, লোধছাল, বিড়গ্। সৈম্ধঃলবগ, 
মধু ইহাদের সহিত মদ্ খাইতে দিবে। হ্মেস্ত- 
কাল, শিশিরকাঁল ও বসম্ভকালে অশ্বদিগকে সমস্ত 

দিন রৌদ্র রাখিবে। ইহা সকল অশ্বশাস্ত্রকারেরই 
স্মত। এন্থলে নকুল এইরূপ বলেন) 

বমস্তকালে অশ্বদিগকে বাহিত করিতে বিশ্বৃত 



১৫৬ ... জন্ঈবৈদস্ভক 

হইবে না। কারণ এইকালে অশ্ব-বন্ধন অবস্থায় 

থাকিলে তাঁহার উৎনাহ নট হয় এবং দেহ আলম্য- 

পূর্ণ হয় এবং অগনিমানদ্য উপস্থিত হইয়| বিবিধ- 

প্রকার রোগ জন্মিয়। থাকে, অতএব মর্ধপ্রযত্ে 

অশ্বদ্দিগকে বসম্তকালে বাহিত করিবে। নিম্বগঞ্ড 

সৈহ্ধবলবণ ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া খাদ্যদ্রব্য 

প্রয়োগ করিবে। যদিও অর্বন্রই তৈলের ও 

স্তর গ্রয়োগ সকল খতৃতেই অনুমোদিত হই- 
যাছে, তাহা! দোষের কারণ নহে, যেহেতু লবণ বা 

দ্নার-প্রয়োগ করিলে সে দৌয দুর হয়। 

গরীপ্মঝতুর পোঁধণ-বিবরণ। 

গীত্মকালে অশ্বর্দিগকে পরিশ্রম করিতে দিবে 

না। যেস্থলে কোনমতেই রৌদ্রের তীপ প্রবেশ 
করে না, সে স্থানে বন্ধন করিবে। তিনবার সমান 
করাইবে ও তিনবার জলপান করাইবে। জল- 
জাত মোট! মোট! ঘান অর্থাং দল খাইতে দিবে। 
ত্রীষ্মে অতিশয় সন্ত হইলে শরৎ ধতৃতে যে 
মকল বিধি বল! হইয়াছে অর্থাৎ শীতল গ্রলেপাদি 
তাঁহারই ব্যবস্থা করিবে। শতমুলী পেষণ করিয়া 
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একপল (/% পোয়া) পরিমাণে গ্রহণকরত 

এক প্রস্থ (/8 মের) পরিমিত কীচ৷ দুগ্ধে মিশ্রিত 

করিয়া পান করিতে দিবে। দুর্ববল অশ্বদিগকে 

মাংসের রদের সহিত শতমুলী পেষণ করিয়! 

খাইতে দিবে। আর সামান্য সৈদ্ধবলবণ দিয়! তুষ- 
রহিত ৪ আঢক (৩২ সের) পরিমিত যবের ভাত 

উপযুক্ত পরিমিত দধি ও দৈদ্ধবলবণের সহিত 
খাইতে দিবে। 

কোন কোন পুস্তকে মাংদরসের স্থানে মা" 

কলাইয়ের রসের ( মৃষের) কথা৷ বল! হইয়াছে) 
তদমুদারে মাষকলাইয়ের যুষ গ্রহণ করিতে হইবে। 
আর অগ্বহিতাকাঞক্ষগণ গ্রীষ্মকালে অস্বদিগকে 

দুগ্ধের মহিত কচি শিমুলের মূল-চুর্ণ খাইতে দিবেন। 
প্রতি-পানের জন্য সিধু ১ প্রস্থ (/8 মের), মধু 

১ কুড়ব (/॥ দের ) এবং প্রিয়, পিগুল, লোধ- 
ছাঁল, যষ্টিমধু ও ওঠ একগল (/5 গোয়া) বাবস্থ। 
করিবে 

'নকুলের মতে মধুস্থানে গুড় দিবার কথা 

লেখ! আছে এবং ঘৃতপান, ছাওয়ায় বন্ধন, রক্ত" 

মোক্ষণ ঘৃতমিশ্রিত গ্রাম এবং (কাশি) কেশে- 



১৫৮ জঙ.যৈাক 

ঘাসের দ্বারা প্রস্তুত ঘত ও মধু খাইবার ব্যবনথ 
আছে। | 

সর্বধতৃ-পোষণ-বিধি | 
যেহেতু দেশভেদে একই ঘাসের নাম অগ্যরূপ 

হইবার সম্ভাবনা। অতএব ঘাসের নাম না করিয়া 
প্রকার-ভেদমাত্র লিখিত হইতেছে । যথা £-_ 

শরংকাল ও গ্রীত্রকালে অশ্বদিগের জলজাত 
ঘালই হিতকারী) অপর সমস্ত ধতুতেই গুধঘাম 
হিতকর। শুঘাসের একটী বিশেষ গণ এই যে, 
তাহাতে রোগ আমে না। সকলরোগে ও সকল 
ধতৃতেই চুর্বাঘাস একান্ত হিতকর। ইহা নিত্য- 
ভোজ্য) হ্ুম্থ অশ্বের পক্ষে সকলকালে যথা- 
মান্রায় ভোজন বিধেয়। কালামুগারে ৫৬ দিন 
অন্তর ভৌজ্যন্দ্রব্যের সহিত তৈল দেওয়া! বর্তব্য। 
আর ম্নেহপান-বিধি অমুগারে তৈলপান করাঁইবার 
যাহা ব্যবস্থা আছে, তাহাও ৫1৬ দিন অন্তর 
অর্ধপস্থ (/২ সের) করিয়া ব্যবস্থা করাই 
ল্গত। ম্েহ পান করান হইলে অশ্বকে গর 
অভিষ্যদ্দী খাদ্য দিযে নী, ব্যায়াম করাইবে না, 
স্নান করাইবে না, নৌদ্র-সস্তাপে রাখিবে না! কিজ 
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বাঁযুহীন স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। সকল 
অশ্বকেই প্রাতঃকালে নিম্নলিখিত দ্রব্যের পি 

প্রস্তুত করিয়! খাইতে দিবে। ইহাতে অগ্িমান্দয 
দুর হয়; বল ও তেজ; বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । 

পিগুঁ-প্রস্ততের প্রণালী। 

'ঠ) পিপুল, মরিচ, জীরে, মৈম্ধাধলবণ, বিট 
লবণ, মচললবণ, চিতেমুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 

নাটাকরপ্রের বীজ, সাজ্নেগ!ছের ছাল এবং কাল- 
তুলসী (ভাবরীর বীজ) এই সকল দ্রব্যের মিলিত 
পরিমাণ পৌঁণে ১ গল (/% ছয় ছটাক ), গো- 
মুত্রের সহিত গরেষণ করিয়া গ্রাতঃকালে প্রয়োগ 

করিতে হয়। অথবা মদ্ের সহিত গুলিয়া পান 

করান যাইতে পারে । এই পিগু-ভোজনে অখ- 
দিগের শীত্র শঘ্্ অগ্রির বল বৃদ্ধি হয়। ইহা অশের 
খুব হিতকারী। অশ্ববিদ্ মুনিগণ বলিয়াছেন,_যে 
অশ্বদের কণুয়ন বেশ স্থখকর হয়। যুদ্ধের সময়েও 

অশ্বনকল প্রায় ম্মরণ করিয়া থাকে, অতএব 

মকল কালেই কগুয়নীর (থট্রার) দ্বারা তাহাদের 

কণড '্ন-কারয মমাধ! করিবে। 

৮ 



অধ্যায়। 

ক্ষারদাহ-বিধান। 

ক্ষার বলিতে যে্রব্য ক্ষণন করে বা ক্ষরণ 
করে, তাহার নাম ক্ষার অর্থাং যাহার দ্বার! যে বসত 
কিছু খাইয়! ফেলে, অথবা সে স্থান হইতে কোন 
দ্রব্য ্ষরণ করাইয়! দেয় তাহাই ক্ষার। ইহার 
অনেক গুগ। ক্ষার স্বভাবতই উফ তীক্ষ, শোধন। 
পাচন, বিলয়ন, রোপণ) পোষণ) ও লেখন। 

ক্ষার-প্রস্তত-প্রণালী। 

কলাগাছ, আপাং ( চিড়চিড়ে)। আকদা, দিজ 
মনসা, বিষলাঙ্গলিয়। ও কুড় এই মকল দ্রধ্য অভাবে 
ইহাদের মধ্যে ছুই একটা যাহা পাওয়া যায়, গ্রহণ 
করিয়া! দকরতঃ তন্ম গ্রহণ করিবে। পরে এ 
ভম্মদকল গোমূত্রে গুলিয়া লইয়া গাতলা 
কাগড়ের দ্বার! ছাকিয়া লইবে। সেই ক্ষার 
একটা তাত্রপাত্রে রাখিয়া মু অগ্নির তাপে পাক 
করিতে হইবে। পাককালে দব্বাঁ (হাতার) 
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অঙ্বের সকল প্রকার উপচারের মধ্যে যবই শ্রেষ্ঠ। 

দেংতাগণের মধ্যে যেমন বিষু। বেদজ্ঞগণের মধ্যে 
যেমন ক্রদ্গা) নদীগণের মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ 
সেইরূপ অশ্বের ভক্ষ্যের মধ্যে যবই শ্রেষ্ঠ। 
সহআ।ংশ সূর্য যেমন উদিত হইয়া অন্ধকাররাশি 
নিঃশেষে দূরীভূত করেন, সেইরূপ যবও অশ্বদিগের 
শরীরস্থ সমস্ত দোষ অপহরণ করিয়া থাকে। 

অন্যান্য পাঁচটা খতৃতে অশ্বদিগের সম্থদ্ধে যে 

কল উপচারের কথা বল] হইয়াছে, কেবল 

শিশিরখতুতে যব ভোজন করাইলে মেই মকল 
উপচারের ফল পাওয়! যাঁয় অর্থাৎ অগ্য কোন 
উপচারেরই আবশ্ুক হয় না। শিশিরকালে অশ্বকে 

যব ভোঞ্জন করাইলে অন্য ধতুতে যে সকল 
উপচার করা হয় নাই, সেই সবল দোষ তিরোহিত 
হইয়! থাকে। 

শালিহোত্র মুনি বলেন,--যবভোঁজনকারী 
অশ্ব নীরোগ হয়। আর যদি শীতকালে অশ্বকে 

যয ভোজন করান না যায়, তাহাহইলে অনয পাঁচ 
খডুতে যে কল উপচার কর! হইয়াছে, তাহা 
বিফল গ্রায় বলিলেও অত্যুঞ্ি হয় না। অতএব 

ই 
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অন্্চিকিংমক এই সকল অবগত হইয়! অশ্বদিগকে 
যব খাইতে দিবেন। বিশেষতঃ শীতকাল উপস্থিত 
হইলে, শষলহ যব ভৌজ করান একান্ত কর্ব্য। 
সকল কালেই শুষ্ যব দিতে পারা যায়। ইহা 
বলকর ও সর্বব্যাধিনাশক) অশ্বের ভোজ্যের মধ্যে 

যবকেই প্রধান কর! যাইতে পারে। তাহার 
অভাব হইলে, ব্নমুগ তৈলের মহিত মিশ্রিত করিয়। 
দেওয়া যুক্তিযুক্ত । বনযুগের (নীলবর্ণের ঘেগো- 
মুগ ) দ্বারাও শরীর বেশ পরিপুষউ হয়। লোকে 
গ্রমিদ্ধি আছে যে, বনমুগ ভোজন করিলে অশ্বের 

শরীর বেশ পুষ্টিলাভ করে। যদি বনমুগ না পাওয়। 
যায়, তাহা হইলে এই মুগ দেওয়া! যাইবে, কিন্ত 
ইহার মহিত তৈল দিতে হইবে। মুগের দ্বারাও 
অশ্বদিগের বল বৃদ্ধি হয়। অপর থাছ্ের অভাঁব 

ইইলে মৃত, দুগ্ধ, শস্য ও মাংসরস দেওয়া! কর্তব্য । 
যাহার অশ্ব লবণমিশ্রিত শস্ত ভোঙজন করে, 

সেই অর্থ-স্থামীর যথার্থই শম্য দান কর! হয় 
অর্থাৎ এই শহ্য দানের দ্বার] অশ্বদের যথেষ্ঠ উপকার 
কর! হয়, এখানে ইহাই. দানের ফল। শশ্য- 
ভোজনের অভাব-পূরণের জন্য শুদ্ধ ঘান দেওয়া 
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যাইতে পারে, অথবা অরণ্যে (ময়দানে) রাত্রি- 
দিন যথেচ্ছ চরিতে দিবেন | যাহারা অরণো ও 

ময়দানে চরে, তাহাদিগকে শহ্যচারী বলা যাইতে 
পারে। অতএব অশ্বদের চরিষার জন্য সর্ববপ্রযাত্ে 

ময়দ।নে ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য। ইহার দ্বার! 
অশ্ব বেশ হৃশ্থ থাকে, পুষ্টিলা'ভ করে, উৎসাহ বৃদ্ধি 
হয় এবং অশ্ব-স্থামীর বিত্ব-ব্যয়ও কম হয়। অশবের 

রোগও সারে। 
বসন্ত খতুর পোঁধণ-বিধি | 

অশ্বদিগকে বমস্তক]লে বাহিত করিবে । অপর 

খাদ্য ভোজন করিতে না দিয়া তৈলমিশ্রিত 

যবেরই ব্যবস্থা করিবে। ২৩ দিন অন্তর লবণ 
খাইতে দিবে। শুষ্ক ঘাস ও প্রতিদিন একবার 

বা ছুইবার করিয়া জলপানের ব্যবস্থা করিবে। 
শ'ঠ) পিপুল, মরিচ, লোধছাল, বিড়, মৈদ্ধবরমবণ) 
মধু ইহাদের সহিত মদ্ খাইতে 'দিবে। হ্যেস্ত- 
কাল, শিশিরকাঁল ও বসস্তকালে অশ্বদিগকে সমস্ত 

দিন রৌদ্রে রাধিবে। ইহা সকল অশ্বশান্ত্রকারেরই 
সম্মত। এছ্ছলে নকুল এইরূপ বলেন,__ 

বসঘ্কালে অঙ্থদিগকে বাহিত করিতে বিশ্বৃত 
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হইবে না। কারণ এইকালে অশব-্ন্ধন অবস্থায় 
থাকিলে তাহার উৎমাহ নষ্ট হয় এবং দেহ আলম্ব- 
পূর্ণ হয় এবং অগ্িমান্দ্য উপস্থিত হইয়া! বিবিধ- 
প্রকার রোগ জন্মিয়া থাঁকে, অতএব দর্বগ্রযততে 

অশ্বদিগকে বসস্তকালে বাহিত করিবে। নিম্বপঞ্জ, 
সৈঙ্ধবলবণ ও ঘৃতমিঙিত করিয়া খাদ্য 
প্রয়োগ করিবে। যদিও সর্বত্রই তৈলের ও 
ঘৃতের প্রয়োগ মকল ধতৃতেই অনুমোদিত হই- 
যাছে, তাহা দৌষের কারণ নহে, যেহেতু লবণ বা 

দ্ার-গ্রয়োগ করিলে সে দোষ দুর হয়। 

গ্র্মধতুর পোধণ-বিবরণ। 

গ্রীষ্মকালে অশ্বদিগকে পরিশ্রম করিতে দিবে 
না। যেস্থলে কোনমতেই রৌন্ের তাপ প্রবেশ 
করে না, সে স্থানে বন্ধন করিবে। তিনবার সান 

করাইবে ও তিনবার জলপাঁন করাইবে। জল- 
জাত মোটা মোটা ঘাদ অর্থাং দল খাইতে দিবে। 
গ্ীপ্মে অতিশয় সম্তণড হইলে শরৎ খড়ুতে যে 
নকল বিধি বলা হইয়াছে অর্থাৎ লীতল প্রলেপাদি 
তাহারই ব্যবস্থা করিবে। শতমুলী পেষণ করিয়া 
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একপল (/% পোয়া) পরিমাণে গ্রহণকরতঃ 
এক প্রস্থ (/8 দের) পরিমিত কাচ৷ ছুগ্ধে মিশ্রিত 
করিয়। পান করিতে দিবে। ছুর্ববল অস্বগিগকে 
মাংঘের রমের সহিত শতমুলী পেধণ করিয়! 
খাইতে দিবে। আর সামাগ্য দৈহ্ধবলবণ দিয়! তুং- 
রহিত 8 আঢ়ক (৩২ মের) পরিমিত যবের ভাত 
উপযুক্ত পরিমিত দধি ও সৈদ্ধবলবণের সহিত 
খাইতে দিবে। 

কোন কোন পুস্তকে মাংসরসের স্থানে মা" 
কলাইয়ের রসের (যৃষের) কথা বল! হইয়াছে; 
তামুমারে মাষকলাইয়ের যু গ্রহণ করিতে হইবে 
আর অশ্বহিতাকাঞ্িগণ গ্রীন্মকালে অশ্বদিগকে 
ছুগ্ধের মহিত কচি শিমুলের মূল-চুর্ণ থাইতে দিবেন। 
প্রতি-পানের জন্য দিধু ১ প্রস্থ (/8 দের), মধু 
১ কুড়ব (/| মের) এবং গ্রিযঙ। পিপুল। লোধ- 
ছাল, যষ্টিমধু ও শুঠ একপল (/% পোয়া) ব্যবস্থা 
করিবে। 
 নকুলের মতে মধুস্থানে গুড় দিবার কথা 

লেখ! আছে এবং ঘতপান, ছাওয়ায় বন্ধন, রক্ত 
মোক্গণ ঘৃতমিআিত গ্রাম এবং (কাশি) কেশে- 
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ঘাসের দ্বারা প্রস্তুত ঘুত ও মধু খাইযার ব্যবস্থা 

আছে । 

সর্বধতৃ-পোঁষণ-বিধি। 

যেহেতু দেশতভেদে একই ঘাসের নাগ অম্যরূপ 

ইইবার সম্ভাবন|। অতএব ঘাসের নাম না করিয়| 

প্রকাঁর-ভেদমাত্র লিখিত হইতেছে। যথা £-- 

শরংকাঁল ও ত্রীত্মকালে অর্থদিগরের জলজাত 

ঘাদই ছিতকারী ; অপর সমস্ত খতুতেই শুকঘা 

হিতকর। শুফথাসের একটী বিশেষ গুণ এই যে, 

তাহাতে রোগ আসে না। সকলারাগে ও সকল 

খড়তেই চুর্ববাধাস একান্ত হিতকর। ইহা নিত্য- 

ভোজ্য) হুম্থ আশ্বর গঞ্ষে গকলকালে যথা- 

মানায় ভোজন বিধেয়। কাঁলানুমারে ৫৬ দিন 

জন্তর ভৌজ্য-্ব্যের মহিত তৈল দেওয়া কর্তব্য । 

আর স্নেহপাম-বিধি অদুদারে তৈললপান করাই্বার 

যাহ ব্যবস্থা আছে, 'তাহাও ৫1৬ দিন অন্তর 

অর্থপ্রন্থ (/২ মের) করিয়া ব্যবস্থা করাই 

গঙ্গত। স্নেহ পান করান হইলে অস্বকে গর 

জভিযায্দী খাদ্য দিবে না, ব্যায়াম করাইবে ন 

স্নান বরাইবে না, রৌদ্র-ন্তাপে রাখিবে না! কিন্ত 
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বাঁয়ুহীন স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে । সকল 
অশ্বকেই প্রাতঃকালে নিম্মশিথিত ড্ব্যের পি 

প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে অগ্িমান্দ্য 
দুর হয়) বল ও তেজঃ বৃদ্ধি পাইয়। থাকে। 

পিগু-প্রস্তুতের প্রণালী। 

শ'ঠ, পিপুল, মরিচ, জীরে, দৈদ্ধবলীবণ, ফিট 
লবণ, মচললবণ, চিতেমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা 

নাটাকরঞ্রের বীজ, সাজ্নেগাছের ছাল এবং কাল- 

তুলসী (ভাব রীর বীজ ) এই সকল দ্রেযোর মিনিত 
খরিমাণ পৌঁণে ১ গল (1% ছয় ছটাক ), গৌ- 
মুত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রাতঃকালে প্রয়োগ 
করিতে হয়। অথব! মদ্যের সহিত গুলিয়া পান 

করান যাইতে পারে । এই পিগু-ভোজনে অশ- 
দিগের শত্ব শত্র অমির বল বৃদ্ধি হয়। ইহা! অশ্বের 
খুব হিতকারী। অশ্ববিদ্ মুনিগণ ধলিয়ছেন।-ষে 

অশদের কণুয়ন বেশ সুখকর হয়। যুদ্ধর মময়েও 

অশ্বদকল গ্রায় ম্মরণ করিয়া থাকে, অতএব 

সকল কালেই কগুয়নীর (থট্রার) দ্বার তাহাদের 

কগুয়ন-কার্ধ্য মমাধা করিবে। 
সখ 



চতুর্দশ অধ্যায়। 
মা 

ক্ষারদাহ-বিধান। 

ক্ষার বলিতে যেড্রব্য ক্ষণন করে বা ক্ষরণ 
করে, তাহার নাম ক্ষার অর্থাৎ যাহার দ্বার! যে বস্ত 
কিছু খাইয়। ফেলে, অথবা! পে স্থান হইতে কোন 
রব ক্ষরণ করাইয়া দেয় তাহাই ক্ষার। ইহার 
অনেক গুণ। ক্ষার স্বভাবতই উফ, তীক্ষ, শোঁধন, 
পাটন, বিলয়ন) রোপণ, পোষণ) ও লেখন। 

ক্ষার-পরস্তুত-প্রণালী। 

কলাগাছ, আপাং ( চিড়চিড়ে), আকন্দ, মিজ, 
মনসা, বিষলাঙ্গলিয়া ও কুড় এই সকল দ্রব্য অভাবে 
ইহাদের মধ্যে ছুই একটা যাহা পাওয়া! যায়, গ্রহণ 
করিয়! দধধকরতঃ ভম্ম গ্রহণ করিবে । পরে &$ 
ভম্মলকল গোমুত্রে গুলিয়া লইয়। পাতল। 
কাপড়ের ছার! ছাঁকিয়। লইবে। সেই ক্ষারজল 
একটা তাত্পাত্রে রাধিয় মৃতু অগ্নির তাপে পাক 
করিতে হইবে। পাককালে দব্বা (হাতার) 
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বা আলোড়ন করিতে থাকিষে, যেন পাত্রের 
নীচে না লাগিয়া যায়। পাক করিতে করিতে 
যখন হাতায় লাগিবার মণ্ত হইযে, তখন তাহাতে 

মুলতানী হিং, সোহাগার ধৈ, যবঙ্ষার) নৈষ্ধাযলৰণ, 
করকচ লবণ, ক্ষারঙাষণ, শীস্তরীলণ ও বিট লবণ 
চরণ করিয়া প্রক্ষেপ দিবে এবং হাতার দ্বারা নাড়িতে 
থাকিবে। সেই ক্ষার ও চূর্ণ এবত্র মিশ্রিত হইয়া 
্ঘ হইলে নামাইয়া ঈতল করিয়া একটা হাড়ির 
মধ্যে রাখিয়া! দিবে। এই ক্ষার বায়ুজগ) ক” 

জন্য কৃষ্টরোগে, অর্ধ দরোগে (আবে ) এবং মাংস- 
কীলক (ননান্ড়া) রোগে লোমগকল উৎপার্টিত 
করিয়! শলাকার ছার! লাগাইয়া দিবে 

লৌছুগাহ-বিধান। 
অশ্বদিগের বাতরোগে অমির দ্বার দাহ করিধার 

বাবস্থা আছে, তন্মধো কোন স্থানে লৌহ দ্বারা, 
কোন স্থানে বা মেদের দ্বারা ( চর্ষ্বির বাতির'ম্বারা) 

দাহ করিতে হয়। লৌহ-দগ্ধে ফাল, বা লোহার 
দ্াগ্নী ব্যবহার হয়। মেদে| দাহে চর্বির বাতিতে 
আগুন ধরাইয়া তাহাই বিন্দু বিশ্বু পাতিত 
ঝ্রিয়া দাহ করিতে হয়। এ বিধয়ে বিশেষ এই 

২১ 
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যে, উদর হইতে মুখের দিক্ পর্যন্ত দাহ কারবার 
গ্রয়োঙ্জন হইলে লৌহের দ্বার] দাহ করা! উচিত। 
আর পশ্চাংকায়ে অর্থৎ পেছন দিকে, উদর হইতে 
পাছু ধারে দাই করা প্রয়োজন হইলে চর্বির বাঁতির 
দ্বারা দাহ করা কর্তব্য। ইহাতে নিশ্চয়ই কার্যা 
দিদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে গ্রথম দাহ কেবল লোমের 
উপর, দ্বিতীয় দাই চর্ম পর্যান্ত, তৃতীয় গহ মাংসে 

পৌছে; ইহা শলাকা দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়। 
অশ্দিগের শরীরে থে স্থানে মাংন অধক থাকে, মে 

স্থলে ফালের দ্বার] দাহ কর! উচিত অন্যথা দাহ 

কার্যকারী হয় না। আঙগ-শরীরে দিবিধ আকারে 
দাহ করা হয়) কোন স্থানে রেখার ন্যায়। কোন 

স্থানে বিন্দু-বিন্দু, কোন স্থানে কাঁকের গায়ের 

দাগের মত আকার করা হয়। দাহ করা হইলে 
পর যষ্টিমধুচুর্ণ মশ্রিত ঘবতের দ্বারা দাহ-্থান 
লেপন,কাঁরয়। দিতে হয়। 

মেদো দাহে চর্বির বাত প্রস্তৃত করিবার 

প্রণালী। 
গুগ্গুনু। লা (গালা), মোম, ধুনো, টার্পিন্, 

মনঃশিলা। (মনছাল) গুড় এই সকল দ্রযোের 
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পরিমাগ সমান) উত্তমরূপে শ্লায় পেষণ রিয়া 

বর্তি (বাতি) প্রস্তরত করিবে। পরিমাণ আট 

আল দীর্ঘ হইবে এবং ২ আঙুল পরিগিত নিস্তার 
হইবে। এই বাতির উপর শৃকরের ব| গরুর চর্বি 
মাখাইয়া দিবে। অনন্তর এব টুকরা কাপড়ে উত্তম- 
রূপে ঘৃত মাথাইয়। এ কাপড়ের ছারা বাভিটার 
মমস্ত ভাগ ঢা'কয়া ফেলিবে। বাঁতিটা একটা 
বাশের নলের মধ্যে প্রবেশ করাইবে, এ নলের 

প্রাস্তভাগ সাছদ্র থাকিবে | নার যে মুখ দিয়! 
বাতিটা গ্রবেশ করা ইইবে, এ মুখে পিটকাঁদীর 
দণ্ডের ন্যায় একটা দণ্ড যোজন| কয়া দিবে। 
লেখা বাহুল্য যে, এ দণ্ডের প্রেরণা দ্বার নলের 

মধ্যস্থ বাতি) নলের গ্রান্তভাগ দিয় অল্প অল্প 

ফরিয়। বাহির হইবে। এ দণ্ডের পরিমাণ ছুই 

হন্তের কম না হয় এবং একটা কুল-ভাটির হ্যায় 
গুল হওয়! আবশ্বক। পরে যেস্থান দগ্ধ করিতে 
হইবে, সে স্থানের চতুর্দিকে আট আঙ্গুল পরিমিত 
স্থান ঘ্বৃতান্ত পলিতার দ্বারায় আবরণ করিয়া 

রাথিষে। বাতি স্বালাইয়! বাতি হইতে প্রচ্যুত 
অগ্নিময় গলিত পদার্থ বিদ্দু-বিন্নুরূপে দাহাস্থানে 
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পতিত হইবে। ইহাই মেদোদাই। এই মেদো দাহের বারা অশ্বদিগের পশ্চাৎ অঙ্গের প্রকৃপিত 
বায় বিদুরিত হয়। 

সম্যক দাছ ও অসম]ক্ দাহের লক্ষণ | 
ধদি দগ্বস্থান প্কবেলের মধ্যভাগের ম্যায় অথবা 

পাকা তালের ম্যায় বর্ণাবশিষ্ট হয়, তাহ! হইলে দাহ সমক্ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার বিপরীত হইলে দাহ ঠিক হয়নাই ইহ! জানিবে। 
শস্্র-বিধান | 

অশ্বাণিগের ছেদন, ভেদন প্রভৃতি কার্ধ্যের নিষিপক পন্্র আরশ্বুক। এই সকল কার্যে স্থানভেদে ও 
ক্ষিয়াজেদে শত বিবিধরূপ ব্যবহত হইয়া থাকে। নন্প্রতি ভাহাদের নাম ও পরিমাণ নিখিত 
হইতেছে! 

থে অস্ত্রের দৈধ্য ৬ অঙ্গুলি, বিস্তার ২ নম্গুরি এবং শ্রীহির সভায় মুখ, ইহাকে ্রীহিষুখ বলে। উৎপল-পঞ্জ নামক শন্ত্র দীর্ঘে ৬ অঙ্গুলি, বিস্তারে 
২ অঙ্গুলি এবং তাহার কু সাদি ফুলেরগাপৃড়ির 
মনত হইয়া ধাকে। 
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যে শস্ত্রের দৈর্ঘ্য ও অঙ্গুলি, বিস্তার ২ অঙ্গুলি 
মুখ ক্ষুরের মত তাহাকে বৃদ্ধিগঞ্র বলে। এই 

শত্ত্রের দ্বারা পক শোথ অর্থাৎ স্ফোটক্ পাটিত 
করিবে ( কাটিবে ) অথবা! উৎপল-পত্র কিংবা ত্রীহি- 
পত্র শস্ত্রের দ্বারা ফোড়! কাটিবে। অর্থাৎ যেস্থলে 
যে অস্ত্রের দ্বারা অনায়ামে ছেদন কর! যাইবে, 

তথায় সেই অস্ত্র ব্যবহার করিবে। কিন্তু এই 

শগ্্ুক্! করিবার পূর্বেবে অশ্বশরীরে কোন্ স্থানে 

কোন্ শিরা,ধমনী-মমু প্রভৃতি আছে, তাহা সগ্যক- 
রূপে অবগত হইবে এবং এই মকল কার্যে দৃউ- 
কর্ধা। হইবে অর্থাৎ বছবার দেখিয়া দেখিয়া] স্বয়ং 

কণ করিতে প্রবৃত হইবে। 



পরশ অধ্যায়। 

(ডি ০০০০ 

শিরাবেধকাল নিরূপণ | 

অনন্তর কিরূপে অশ্বদিগের শিরা বিদ্ধ করিয়। 

রক্তমোক্ষণ কর! হয়, তাঁহ। বলা হইতেছে। অশ্ব- 

শীস্ত্রকারগণ বলেন--শিরাঁবেধের তুল্য অশ্বদিগের 

কোন ভাল চিকিৎসা নাই। যে সকল রন্তজাত 
পীড়া ওষধের দ্বারা বিদুরিত হয় না বা প্রশমিত হয় 
না, তাহ! শিরাবেধের দারা দুর হয় বা প্রশমিত হয়। 

অশ্বকে শান্ত্রমতে স্নেহ (তৈল বাদ্ৃত) পান 

করাইয়া স্বেদের দ্বারা স্বিশ্ন করিয়া! (ফলতঃ স্শিশ্ধ 
্িন্ন করিয়াই ) শিরাবেধ করিবে । শরীরে যে 
পরিমাণ (যতটুকু) রক্ত দূষিত হইয়াছে তত 
পরিমাণ (ততটুকুই) মোক্ষণ করিবে। কারণ 
রক্তই শরীরের মূল এবং রক্তকে আশ্রয় করিয়া 
জীবন থাকে। অতএব যাহাতে শিরামুখ হইতে 

গুদ্ধরক্ত নির্গত ন| হয় তদ্বিষয়ে অবহিত থাকিবে। 

শরতকালে ও গ্রীষ্মকালে বিকালে শিরা বিদ্ধ 
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করিবে। বর্ধাকালে ও হেমস্তকালে মধা্ছে শিরা 

বিদ্ধ করিবে। কিন্তু যণি ছুদ্দিন হয় অর্থাৎ বালা 

করে, তবে কোনমতেই শিরা বিদ্ধ করিবে না। 

মার শীতকাল ও বসন্তকালে ম্বেদ করিয়া মধ্য।হ- 

কালে শিরাবেধ করিবে । এ বিষয়ে বিশেষ এই) 
যে খতৃতেই হউক মেঘের উদয়ে জগৎ শ্লীতল 

হইলে মধ্যাহকালে রক্ত মোক্ষণ করিবে। এস্থলে 

নকুল ললেন-_বর্যাকাঁলে রক্তমোকষণ করিতে হইলে 

আঁফাট মাদে কর! কর্তব্য! ইহাতে রক্তদোষ শীস্ত 
দুর হয়। 

শোণিতশ্বিবরণ। 

অশ্বদিগের শরীরে রক্ত বায়ুর দ্বারা দূষিত 

হইলে ফেণযুক্ত হইবে এবং শিরামুখ হইতে 
বহি্ত হইবার মময় সশব্দে বহির্গত হইবে। 

পিত্তের দ্বারা দুমিত হইলে নীলবর্ণ ও শ্াববর্ণ 
( সাদা-লালে মিখান রং) হইবে। আর গ্নেগা 

দোষে দূষিত হইলে রন্ত গা, পিচ্ছিল ও ঈমৎ 
( একট্ুকু) পাংশুটে বর্ণের হইবে। বাতপিত্ত, 
কফপিত্ত ও বাতগ্লেঘ্ অর্থাৎ দিদোষে দুঘিত রত 
উভয় লক্ষণাক্রান্ত:হইবে। 



১৬৮ জন্ব-বৈদ্তক 

বিশুদ্ধরকের লঙ্গণ। 

যেরক্ত শশকের রক্তের ন্যায় এবং যাহ। 

সিন্দুরের মত শিরামুখ হইতে নির্গত হয়, তাহাই 
বিগুদ্ধ বলিয়া জানিবে। 

রক্তের অতিআ'ব নিবারণের উপায়। 

শিরা বিদ্ধ করিয়1 যদি রক্ত অধিক নির্গত হইতে 

থাকে অর্থাৎ যে পরিমাণ রক্তআাব হওয়| বর্তৃব্য, 
তাহা অপেন্দ! অধিক রক্ত নির্গত হইতে থাকে, 

তাহা হইলে যে স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে, 
মেই শিরাবেধের মুখে একথ৪ শরাব ( একটুক্রা 
সরাভাঙ্গা খোলামূকুচি ) দিয়া ও কাপড় দিয়া দৃঢ় 
তাবে বন্ধন করিয়া দিবে। এই উপায়ে যদি রক্ত 

বন্ধ নাহয় এবং অতিবেগে রক্ত বাহির হইতে 

থাকে, তাহ! হইলে শিরাবেধের মুখে নাধকলাই 
লেপন করিয়া তাহার উপর কাপড় দিয় জোরে 
বীধিয়া দিবে। এই 'উপায়েও যদি রক্ত বন্ধ না 
হয়। তবে যেশ্ছলে শন্ত্রপাত করা হইয়াছে, 
পেই স্থলৈ লৌহ-শলাকার দ্বারা দাহ করিয়া 
দিবে। 
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বেধস্থান-নিরূ্পণ। 
(যে স্থলে শিরাবেধ করিতে হইবে ভাহার বিবরণ ) 

তালুদেশের শিরাবেধ কর্তব্য হইলে তাঁনুস্থানে 
যে তিনটা বলি আছে, তাহ! ত্যাগ করিয়া বামে ও 
দক্ষিণে এক এক অন্গুল ত্যাগ করিয়া শির! বিদ্ব 
করিবে। 

উপকুশাদি মুখরোগে প্রায়ই তালুদেশে বেধ 
কর্তব্য হয়। শঙ্বাদেশের শিরা বেধ কর্তব্য হইলে 
অপাঙ্গ নয়নের গ্রান্তভাগর ) ছুই অঙ্গুলি অন্তরে 
বিদ্ধ করিবে। আর অশ্রুপাত (যে স্থলে চোখের 
জল গড়াইয়া পড়ে, ইহার বিশেষ বিবরণ দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে বল! হইয়াছে) স্থলে শিরাবেধ কর্তব্য 
হইলে চক্ষুর অধোভাগে তিন অঙ্গুল বাঁদ দিয়া বিদ্ধ 
করিবে। সর্বববিধ পটল ও মঞ্তুকাদি নেত্ররোগে 
চক্ষুর প্রাস্তভাগের শিরাবেধ বর্তব্য হয়। 
প্রোথস্থানে শিরাবেধ কর্তব্য হইলে (দিত্তীয় 
অধ্যায়ে ইহার বথা বলা হইয়াছে) নাঁপিকাঁর 
অধোদেশে ছুই অঙগুল স্থান পরিত্যাগ করিয়া! বিদ্ধ 
করিবে। এই নকল শিরাবেধ করিবার সময়, অশ্ের 

( গলার দড়ি) দৃঢ়ভাবে বদ্ধন করিয়া শিরা-মোক্ষণ 
২২ 
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করিবে। বক্ষোগত রক্তদোঁধ নিবারণের জ্য বঙ্ষস্থ 

শিরাবেধ প্রয়োজন হইলে বাহুসন্ধির ছুই অঙ্গুলি 
উর্ধে বক্ষের চারি অন্গুল নিম্নে গ্রীবাঁকে উর্ধাদিকে 

রাখিয়! বক্ষকে প্রপারিত করতঃ বঙ্গের শিরা বেশ 

লক্ষ্য হইলে তাহা বিদ্ধ করিবে। কিণ-্থানের 

( দ্বিতীয় অধ্যায়ে বল! হইয়াছে) শিরাঁবেধ প্রয়োজন 

হইলে কিণ-স্থানের মধ্যে পারবী নামে যে শির! 
আছে তাহা লক্ষ্য করিবে। পরে কিণস্থানের 

অধোভাগে ছুই ভিন অন্গুল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্ধ 
করিবে। ললাঁটের ( কপালের ) শিরাঁবেধ গ্রয়োজন 

হইলে অদ্দিকুটের (চচ্চুর উপরিভাগের স্থান- 
বিশেষের নাম, ইহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হই- 
য়ান্থে) তিন অঙ্কুল উর্ধে বিদ্ধ করিবে। শ্রুবদেশের 
(দ্বিতায় অধ্যায়ে বলা হইথাঁছে) শিরাবেধ কর্তব্য 
হইলে শ্রুব-মদ্ধি হইতে ছুই অঙ্গুলি মধ্যে বিদ্ধ 
করিরে। কর্ণমূলের শিরা বিদ্ধ করা প্রয়োজন 

হইলে কর্ণগামিনী শিরা বিদ্ধ কারবে। মন্যাদেশের 
( দ্বিতীয় অধ্যায়ে বল! হইয়াছে) শিরা বিদ্ধ করা 

আবশ্বীক হইলে গ্রানার ( ঘাড়ের) মধ্যে যেশি্রা 
আছে তাহা বিদ্ধ +রিবে। কৃর্টের উর্ধে ৪ অ্গুলের 
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মধ্যে:ইধিকা নামী যে শিরা আছে, তাহ! বিদ্ধ 
করিবে। এই শির৷ জানুর নিম্নভাগে ও অগুলি 
পরিমিত স্থানে আছে এবং খুরের উর্ধে ৬ অনুলের 
মধ্যে কুর্চস্থানে যে শিরা আঁছে তাহা বিদ্ধ 
করিবে। আর রোমান্তের শিরা বিদ্ধ করা প্রয়োজন 

হইলে খুরসন্ধি হইতে ২ অঙ্গুলির মধ্যে যে শিরা 
তাহা বিদ্ধ করিবে । পদতলের শিরাবেধ কর্তব্য 

হইলে মগ্ডুকাগ্রে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ) 
যে শিরা আছে, তাহাই সংশোধন করিয়া বিশ্ব 
করিবে। কক্ষদেশে (ঝুকে) যে শিরা আছে, 
তাহা বিদ্ধ করিতে হইলে কক্ষ হইতে ৪ আঙুলের 
মধ্যে যে শিরা আছে তাহাই বিদ্ধ করিবে। নাভি- 

দেশের শির! বিদ্ধী করিতে হইলে নাভির বাম ও 
দদ্ষণ ভাগে দুই ছুই অঙ্গুলি অন্তরে বিদ্ধ করিবে। 
বুদ্ধিমান অশ্ব-চিকিতৎ্মক বিশেষ বিবেচন| করিয়া 
কোষ্ঠদেশের শিরা দিদ্ধ করিবেন। পৃষ্ঠদেশের 
শিরাবেধ আবশ্বীক হইলে পার্ব্বয়ের ২ অঙ্গুলি 
উপরে ও আসন-্থানের ( ঘোড়ার পৃষ্ঠে যে স্থানে 
আরোহণ কর! যায়) মধ্যে বিদ্ধ করিবে। যেস্থলে 

শিরা বিদ্ধ করিষে তধায় কাপড়ের পটি বাধবে। 



১৭২ অশ্ব-বৈঘাক 

উরুদেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে উরুদদ্ধির 
নিম্নে ৪ অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়৷ অপাঁী নামে যে 
শিরা আছে তাহাই বিদ্ধ করিবে। উরু ও জঙ্ঘার 
সহত যে স্থলে সন্ধি হইয়াছে তাহার নি্নভাগের 
পাম স্থুর”, মে স্থানে শিরা বদ্ধ করিতে হইলে 
উক্ত সন্ধির ৪ অঙ্গুলি অধোভাঁগে বিদ্ধ করিবে। 
ুচ্ছদেশের  শিরাবেধ প্রয়োজন হইলে পুচ্ছমূল 
হইতে ২ অঙ্কুলের মধ্যে বিদ্ধ করিবে। পশ্চাঁৎ, 
দিকের দেহের শিরাবেধ আবশ্যক হইলে জামুর 
অধোভাগে বিদ্ধ করিবে। আশ্বের পদতলের শিরা- 
বেধ প্রয়োজন হইলে খুরসদ্ধির ও খুরের নীচে 
শিরাবেধ যেরূপ বলা হইয়ছে ধেইরূপ জানিবে। 

অশ্বশান্ত্ে পণ্ডিত মুনিগণ অঙ্খবের শরীর হইতে 
» প্রস্থ (৪ সের) রক্ত মোক্ষণ করিবার কথা বলিয়া- 
ছেন। তবে দোষ অল্প হইলে অল্প পরিমাণ রক 
মোক্ষণ কর! হয়; দোষ অধিক হইলে উহা] অপেক্ষা 
অধিক রক্ত মোক্ষণ কর! হইয়া থাকে । শিরাঁবেধ 
করিবার কালে অথ্রে বামহস্তের অনুষ্ঠের দ্বারা শিরাটা 
বিশেষরূপে সংগীড়িত করতঃ উন্নত হইলে শ্ত্রের 
ছানা বেধ কর! কর্তব্য। কিস্তু যে অশ্ব শ্রাস্ত, 
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ভ্রান্ত, কৃশ) বৃদ্ধ ও বাঁলক (অল্পবয়স্ক) তাহার শিরা 
বিদ্ধ করিবে না। লোমযৃক্ত স্থানে শিরাবেধ করিতে 
হইলে অখ্ে ক্ষুরের দ্বারা লোম মল উং- 
পাটিত করিয়া পরে শিরাবেধ বরা স্ববিধাজনক | 
পরিশ্রুত রক্ত মাপিবার জন্য মাপ-পাত্র নিষ্বে ধর! 
উচিত। 

তালু, শঙ্খ, হনু, প্রোথ, ললাট, শ্রুব, কর্ণ এই 
সকল স্থানের শিরাবেধ করিতে হইলে যবমান্র 
স্থান বিদ্ধ করিবে। ইহার অধিক বিদ্ধ করিবে না। 
আর বক্ষ, কুর্চ, কোঁষ্ঠ পদতলের, ও পরাণী নানী 
শিরাবেধ করিতে হইলে শস্ত্রের ছারা অর্দাঙ্ল 
পরিমাণ বিদ্ধ করিবে। অপার, স্থৌরিবী, কোষ্ঠ- 
দেশস্থ ও পুচ্ছজ শিরাবেধ করিতে হইলে পূর্বের 
ম্যায় শস্ত্রের দ্বারা অদ্ধাঙ্গুল পরিমাণ বিদ্ধ করিবে। 
কিন্ত পৃষ্ঠদেশের ও বাহুদয়ের ( অগ্রবর্ভা পদদয়ের) 
ও মগ্যাস্থানের শিরাবেধ করিভে হইলে অঙ্গুলি 
পরিমিত স্থান বিদ্ধ করিবে। শন্ত্রপাতের ময় 
শন্ত্রের মুখ বাঁদ রাখিয়া অপরভাগ দৃত্রের দ্বারা 
বেধীন করিবে। যে স্থানে যে পরিমাণ (যতটুকু- 
থানি) বেধ করিবার কথা হইল, তথায় সেই 
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পরিমাণ ( ততটুকুখানি) স্থান বিদ্ধ করিয়া রক্ধ- 
মোক্ষণ করিবে । 

যদি অশ্ব ভীত হয় বা বিপরীত ভাবে অবস্থান 

করে, কি ছুর্ববল থাকে, কি বাদল! দিন থাকে এবং 

যদি সুবিধামত শত্ত্রপাঁত না হয়, তাহ! হইলে শিরা 
হইতে উপযুক্ত মত রক্ত বাহির হয় না। ইহার 
ঘথোচিত গ্রতীকার করা কর্তব্য । মনুষ্যজাতির 

যেরূপ বমন ও বিরেচেন ওষধের ব্যবস্থা আছে, 

অশ্বজাঁতির চিকিৎপায় তাহা নাঁই। তাহাদিগের 
রস্তমোক্ষণই উত্তম চিকিংস|। 



যোড়শ অধ্যায়। 

নেত্রনিশ্মীণ-বিষরণ | 

(গুহ্দ্বারে মেহদ্রব্য বা জলীয় দ্রব্য প্রবেশ 

করাইতে হইলে পিচ.কারী আবশ্বক। এই অধ্যায়ে 
সেই পিচ কারীর নিষ্ধাণ-প্রকার ও আনুসঙ্গিক বিষয় 
বলা হইতেছে )। 

পুরাকালে মুনিগণ অঙ্বদগের তামুবামন ও 

আস্থাপনের বিষয় যেরূপ বলিয়|ছেন, অধুনা! তাহার 

বিষয় বর্ণ করিব। 
অনুবামন ও আস্থাপন প্রয়োগের জন্য যে 

যন্ত্রের আবশ্বাক তাহার নাম বস্তি (পিচকারী)। 
এই বস্তি কিরূপে নির্মিত হইবে, তাহা বলা আব- 
শ্বক বোধে অগ্রে কি কি, চিনিষের দ্বার গ্রস্ত 

হইতে পারে তাহা বলা হইতেছে । 

লৌহ গ্রত্ৃতি ধাতুর দ্বারা কিংবা! কাষ্ঠ-থণ্ডের 
দ্বারা অথব। শৃঙ্গ) অভাবে বংশ-নল দারা বস্তির-নেত্র 
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(নল) প্রস্তুত হইতে গারে। এই নলের পরিমাণ 
দৈর্ঘ্যে ১২ অঙ্গুলি ও পরিধিতে ৬ অন্গুলিমান্র। 
এই নলের যে মুখ দিয়া রব দ্র অশ্বশরীরে 
প্রবেশ করিবে, মেই মুখে কুলের আঁটির মত একটা 
ছিদ্র থাকিবে। মূল হইতে আরন্ত করিয়া (যে 
স্থানে বস্তিপুট বদ্ধ থাকিবে) ক্রমশঃ সুগম ও 
বিশেষরূপে মহণ হইবে । এই নলের মূলে দুই 
পার্ষে ছুইটা কণিক! থাকিবে। এই বর্ণিকা 
দুইটাতে বস্তির চর্টা বন্ধ থাকিবে । এ কর্ণিকা 
হইতে ৪ তঙ্লি দুরে আরও ছুইটী কণিকা! 
থাকিবে। এই করিকার আাবশ্টক, এই যে, বস্তির 
শল অশ্বের গুহাদেশে প্রবেশ করাইলে নলের সামন্ত 
ভাগ প্রবেশ না হইয়া কণিকায় আটক পড়িবে 
অর্থাৎ কণিকা! দুইটা নল-প্রবেশের মীম! নির্দেশক 
হইবে। এই নল-মুলে যে চর্ম নিব থাকিবে, 
এই চর্মা 'ছাগলের বা গরুর প্রঅাবের থলি 
(98110) হইতে গ্রহ করা হইবে। এই চর্ণের 
মধ স্নেহ-্ব্য তৈল, সত বা কাথ গ্রহণ করিয়া 
শলের সাহায্যে অশ্বের গহাভ্যন্তরে প্রঙ্গি 

(ইইবে। 
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অমুবাঁসন-বিবরণ। 

যে অশ্বকে অনুবাঁমিত করিতে হইবে ( অমু- 
বাদন দেওয়া হইবে) তাহাকে তিনরাত্রি, পাঁচ- 
রাত্রি অথবা সাতরাত্রি মাংঘরম ও ঘুূত ভোজন 

করাইয়া বিশেষরূপে স্নিগ্ধ করিতে হইবে। এই- 
রূপ ভোজনের দ্বারা অশ্ব-শরীর স্িগ্ধ হইলে দিনের 
শেষভাগে (অপরাহে ) পিচকারী দিবে। কিন্তু 

যে দিন পিচকারী দেওয়। হইবে, মে দিন অশ্বকে 
কিছু আহার করিতে দেওয়া! হইবে না। পূর্বের 
স্নেহ-পানের পর স্বেদ দিবার কথ| বল! হইয়াছে; 
স্বতরাং এস্থলে ম্বেদ দিবার কথা বলা না হইলেও 
স্বেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফলতঃ অশ্ব-শরীর 
ল্িগ্ধ হইবার পর পিচকারী দেওয়া কর্তব্য। 
এস্থলে আবশ্বাক বোধে বলা হইতেছে, যে পিচ২ 
কারীর দ্বারা প্রদত্ত ওষধ দ্বিবিধ, এক প্রকার 

ওধধসিদ্ব-জল, অপর-_দুপ্ধ, তৈল-ঘৃত গ্রতৃতি স্নিগ্ধ" 

কারক স্সেহদ্ব্য। 
গুহদ্বারে ওষধসিদ্ধ জল প্রবেশ করাইবার বস্তির 

(পিচঞকারীর) নাম আস্থাপন। আর ম্েহ- 
ব্য প্রবেশ করাইবার বস্তির (পিচকারীর) নাম 

কও 
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ভামুবাসন। তম্মধ্যে অগ্রে আগ্ছাপন প্রদান করিয়া 

পরে অনুবাঁদন দিতে হয়। এই আস্থাপনের অপর 
নাঁম নিরূহ। ইহা! গ্রথত্বার দিয়! আশ্বের উদর-মধ্যে 

প্রবেখ করে এবং এ দ্বার দিয়াই মল প্রভৃতি 

দোষের সাহত নির্গত হয়। প্রথমে একবার অল্প- 

তীক্ষ ওষধ-দিদ্ধ জল প্রয়োগ করিবে। পরে তাহা 

অপেন্গা তীক্ষতর, পরিশেষে তৃতীয়বারে বেশ তীক্ষ 

প্রয়োগ করিবে। এই জল মলের মহিত নির্গত 

হইলে পর একবার মাত্র ছুগ্ধের পিচ.কারী দিবে। 
দুগ্ধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে বা বাহির হইয়! গেলে 
অ্বকে স্নান করাইয়! পায়সের দ্বারা ভোজন 
করাইবে। অনন্তর একদিন বৈকালে ম্নেহদ্রবোর 
(ঘ্ৃত বা তৈলের) পিচকারী প্রদান করিবে। 

এইরূপে আস্থাপন ও অনুবাঁদনের দ্বারা অশ্ের 

শরীর বিশুদ্ধ হইলে এবং অশ্ব ক্ষুধার্ত হইলে 
রাত্রিবালে দুর্ববাঘাদ খাইতে দিবে। এই অনু- 
বামন অর্থাৎ শ্নেহপিচকারী তিন দিন মাত্র 

ব্যবস্থা করিবে। তবে রোগবিশেষে ইহা অপেক্ষা 
বেশী দেওয়া যায়। 

ধতু-বিবরণ অধ্যায়ে যে কালে যেরূপ 
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ভোজনের ব্যবস্থা আছে, তাহাও ব্যবস্থ। করা যাইতে 

পারে। কিন্তু তাহ! যথাব্যাধি পথ্য হওয়া উচিত। 
কারণ অপথ্য-_ কোন কালেই হিতকর নহে। এই- 
রূপ পিচ.কাঁরীর দ্বারা আশ্বের বিবিধ প্রকার রোগ 
প্রশমিত হইয়! থাকে। 

নিরহ-বিবরণ। 

পুর্ব্বে ওষধদিদ্ধ জলের পিচকারীর নাম নিরূহ 

বল! হইয়াছে। এখন তাহার প্রস্তুতের প্রণালী 

বল! হইতেছে। বেলছাল, শ্যোনাছাল, গান্তারী- 

ছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ছাল, শালগানী, চাকুলে, 

বৃহতী, কণ্টকারা, গোর্ষুর, দত্তীমূল, কুড়, শতমুলী। 
অনস্তমূল, তেউড়ীমুল, শ্বামালতা, শ্বেতবেলেড়া। 

গীতবেলেড়া, পুনন'বা ( শ্বেতপুরুণে ) গুলঞ্চলতা, 
গোক্ষুর, তেলাকুচা) ছিপ্লী, বড়ছেরে গারমূল, 

বাসকছাঁল, যব, কুলখকলাই, শুক্ককুল, বাদর- 
লাঠির আটা, সাজনে-মূলের ছাল, এই সকল 
ব্য যাহা যাহা পাওয়া! যায়,'তাহ। সংগ্রহ করিয়। 

সকলের মিলিত ওজন ১৪ পল (১1৭ সের) মাত্রায় 

গ্রহণ করিয়া! ৪ আটক (৬৪ সের)পরিমিত জলে পাক 

করত। এক আটক (১৬ সের) থাকিতে নামাইয়। 
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ছাঁকিয়! লইবে। এই জল গিচ.কারীর মাহাযো 
অশ্বের গুহ্দবারে প্রবেশ করাইবে। ইহার নাম 
নিরহ। এইকাথ (পাককর! জল) নিরহ-বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় নিরূহ। 
ওষধ-দিদ্ধজল বা ওধধের রস কিংবা গোমূত্র 

অথবা কাঠির (আমানীর ) মহিত বক্ষ্যমাঁণ উষধের 
র্ণও প্রয়োগ করা যাঁয়। আমলা, হরীতকী, 
বছেড়া, যষ্িমধু। রাস্সা, ময়না-ফল, সাদাপরিষা। 
বড় এলাচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ) কুড়, শুল্ফা। 
রেণুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মন্রিষ্ঠা, সৈদ্ধবলবণ, 
বিটলবণ, শ্ান্তরীলবণ) কড়কচ লবণ ও ক্ষারলবণ 
এই মকলঘব্য সমস্ত বা যাহা পাওয়া যায়, চর্ণ 
করিয়! পূর্ব্বো্ত কাথ ও ও্ধদিদ্ধগল প্রভৃতির 
সহিত গ্রয়োগ কর! যাইতে পারে, এই মকল দ্রব্য 
মিলিত ১ পল (১1০ সের) ওজনে গ্রহণ করিয়া 8 
আটক (৬৪ সের) 'পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া 
১ আঢক (১৬ দের) জল থাকিতে নামাইয় 
ইাকিয়া লইয়া পূর্ববং প্রয়োগ করিতে হইবে। 
এই মকল ওঁষধের পিচকারী কঞ্গ্রধান রোগে 
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ব| বাতপ্রধান রোগে বাবস্থা করিবে) ওমধসিস্ধ 
জলের সহিত চূর্ণ গ্রয়োগ করিতে হইলে দেখিতে 
হইবে যেন, এ জল খুণ পাঁতলাও না হয় এবং 
ঘনও না হয়। পিত্তগ্রধান রোগে পূর্বোক্ত ওমধ- 
সকলের চূর্ণ ছুগ্ধের মহিত বা! ইচ্ছুরসের মহিত 
মৈম্ধবলবণ, স্বৃত, চিনি ও মধুমশ্রিত করিয়া 
প্রয়োগ করিবে। এস্থলে ইক্চুরম বা দুগ্ধের 
পরিমাঁণ ১ আক, ( ১৬ সের), সৈদ্ধবলরণ ১ পল, 

(%* পোয়া) ঘ্ৃত ১ প্রস্থ, (৪ মের) মধু ও 
চিনি প্রত্যেকে ১ গল (%* পোয়া)। 

চারি বর বয়সের আশ্বের গুহদেশে ৪ 

অঙ্গুলি মাত্র পিচকারীর নল প্রবেশ বরাইবে। 
ঢুই বংসরের অশ্বশিশুর ছুই অস্থুলি, তিন 
বরের অশ্বের তিন অঙ্গুলি পরিমাণ প্রবেশ 

করাইবে। ছয় মাঁসের অশ্বশিশুর ১ অগ্গুল মাত্র 
গ্রবেশ করাইবে। অশ্বকে উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ 
করাইয়া! দৃভাবে বন্ধন করিবে এবং চিবিৎদক 
অঙ্গুলিতে উত্তমরূপে ঘৃত মাখাইয়া অর্থাৎ পিচ্ছিল 
করিয়া, অঙ্বের গুহার হইতে অশ্বের মল বাহির 
করিয়া দিবেন | যদি আপন! হইতেই মল নির্গত 
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হইয়া] যায়, তাহ! হইলে গুহদ্বারে অঙ্গুলি দিবার 
আবশ্টাক নাই। পরে নিরহ ও অনুবাসন প্রয়োগ 
করিবে। পিচকারা দিবার সময় অশ্বের পুচ্ছকে 
দক্ষিণ দিকে ফিরাইয়| ধরিবে। যে সকল অশ্বের 
দ্ররোগ, শোথরোগ) কফরোগ) শ্বামরোগ) গ্রহণী- 

রোগ, উদরাময় এবং যে মকল অশ্ব তৃষ্ণার্ত, রুশ, 
বৃদ্ধ, ক্ষুধাতৃফ। ও পারশ্রমে কাতর এবং গর্ডিণী 

ইহাদিগকে বস্তি দিবে না। আর যে অশ্ব মন্তপান 
করিয়াছে ও অপর কোনরূপ ব্যাধির ঘর] বিশেষ- 

রূপ গীড়ত আছে, তাহাকেও বস্তি দিবে না। 



মপ্তদশ অধ্যায়। 

০ 

নহ্যবিধি | 

নািকা-ছারে যে ওযব দেওয়] যায়, তাহার 

নাম নম্তা। ইহ! দুই প্রকার-রেচন ও ম্নেহন। 
রেচন নস্যস্্যাহা নাসারম্ধে। প্রবেশ করিয়া কফ 

প্রভৃতি দোষকে বাহির করিয়া দেয়) তাহার নাম 

রেচন। আর যে ওষধ-_নাসারদ্ধে প্রবিষ্ট হইয়া 
মন্তিফ ন্নি্ধ রাখে এবং মান্তক্ষের বলবৃদ্ধি করে, 

তাহার নাম ম্নেহন। 

শাস্ত্রে নম্তকে নাবন ও নম্তকর্ম বলে। 

অশ্বের মুখমগ্ডলের উর্ধদিকে অর্থাৎ ন[মিকার 
অভ্যন্তরভাগে কফ প্রভৃতি দোষ বিদ্যমান থাকে । 

আর অশ্ব অধোমুখে অবস্থান করে, এজন্য অশ্বকে 

মস্ত দিতে হইলে তাহার, মুখ ঈষৎ উন্নত করা 
উচিত। 

নম্ দিবার প্রণালী। 

বামহস্তের অনুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বার] অশ্বের একটা 
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নামাপুট বদ্ধ করিয়া শীত্ব-স্ত হইয়! অপর একটী 
নাঁণাপুটে (নাঁকের ছিদ্রে) ২ তোল! পরিমিত 
নস্-দ্রব্য একটা মস্ছণ নলের মাহাঁযো প্রয়োগ 
করিবে। সাবধান, যেন অশ্ব উত্তেজিত ন। হ্য়। 
অশ্ব উদ্ধিম হইলে যে নলের গাহায্যে নশ্বর 
দেওয়া হইতেছে, দেই নলের আঘাতে অশ্ের 
নাসিকাঁর অভ্যন্তর-ভাগ আহত হইতে পারে এবং 
নল অতিরিক্ত গ্রবেশ করিলে মন্তিফ বিপন্ন হইতে 
পারে। অতএব গাবধানে নম্য প্রয়োগ করাই 
উচিত। কফ প্রভৃতি দোষ-রেচনের (আব 
করাইবার) জন্য তীক্ষ দ্রব্যের, দ্বারা ( বিড়ঙ্গ, 
শু ঠ, পিপুল, মরিচ, আপাঙ্গের বান প্রভৃতি বৈগ্ঠ- 
শাস্ত্রোর্ত শিরোবিরোচনে লিখিত দ্রব্যমকল 
দ্বারা) নল পরিপুরিত করিয়া তাহার নস্থ দিবে। 
আর স্নেহ-নস্ত দিবার প্রয়োজন হইলে রক্তচন্দন, 
বেগামূল, যষ্টিমধু, চিনি দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত 
করিয়৷ নলের সাহাযে প্রয়োগ করিবে। যে 
অন্থকে নম্ত দেওয়া হইবে, তাহার ্সানপানাদি 
বিষয়ে শরৎকালের উচিত ব্যবস্থা! করিবে অশ্ব- 
হিতকারী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ সাঁধারণ দোষের 
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গ্রকোগে এইরূপ নম্ত প্রয়োগ করিবে যথা_ 
বাঁয়ু অধিক থাকিলে স্নিগ্ধ ্ রব্যের নম্ত, ক অধিক 
থাকিলে উ্ণ দ্রব্যের নম্য, এবং পিত্ত অধিক 
থাকিলে মধুররসবিশিষ্ এবং শীতল দ্রব্যের নস্ত 
ব্যবস্থা করিবেন। শালিহোত্র প্রত্ৃতি মুনিগণ 
বলেন,--কফাধিক্য দোষে রুক্ষ ও তীক্ষ নশ্য 
প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

দেষভেদে নম্যের ভেদ বলা হইতেছে। 
বায়ু অধিক থাকিলে তেউড়ীচুর্ণ, তৈল, খত 

ও চর্ধ্বি এই নকল দ্রব্যের স্িগ্ক নম্ত গ্রয়োগ 
করিতে হইবে। আর পিভরোগ বিনাশের নিমিত্ত 
জীবক (অভাবে গুলঞ্চলত1), খষতক, ( অভাবে 
বংশলোচন ) মেদা (অভাবে অঙ্বগন্ধা), মহা- 
মেদ (অভাবে অনন্তমূল), যষ্টিমধু, কাকলী, 
্ষীরকাকলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্ত, যদি, 
চিনি, জল ও ছুগ্ধ এই সকল দ্রব্য এবং শিতল দ্রব্য 
একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্ত দিবে। 'কফরোগ ন্ট 
করিবার জন্য "শুষ্ক বেগুন, অথবা বৃহতী, শু, 
পিপুল, মরিচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গোমুত্রের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্ত দিবে। এই নস্ত রুক্ষ 

২৪ 
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ও তীক্ষ। সান্নিপাতিক রোগে (বায়ু, পিত্ত, কফ 

তিন দৌষজাত রোগে) স্িগ্ক শীতল ও তীক্ষ 

দ্রব্যের ন্ত প্রয়োগ করিবে । এবং দ্বিদোষজানিত 

রোগে ছুই দোষনাণক দ্রব্য মিলিত করিয়! নস্য 
দিবে। 



অষ্টাদশ অধ্যায়। 

স্বেদ-বিধান। 

সম্প্রতি অশ্বদিগের ষেছের ব্যবস্থা করা 

হইতেছে। 
কাখের দ্বারা (ওষধপক জলের দ্বার1) যে 

স্বেদ দেওয়! হয়) তাহাকে গুরু-স্বেদ বলে। বালি 

গরম করিয়] তাহার পু'টুলি দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া 
হয়) তাহাকে পুটম্বেদ বলে । মহিষ ও অশ্বের মল 

( বিষ্ঠা) দ্বারা অথবা গোঁময় অমিতে সন্তপ্ত করিয়। 
যেম্বেদ দেওয়া হয়) তাহাকে শঙ্করষ্েদ বলে। 

মিনা, (তিমি) শপবীজ, মাষকলাই, গান্তারী বাজ, 
গম) কৃষ্ণতিল, যব, কুলথকলাই) পুনর্নবা ( শ্বেনত- 
পুরুনে ) গোক্ষুর, রেড়ির (বড় ভেরেগার) বীজ 
এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্রিত করিয়া ধানাজা 
কাঞ্জিতে ( এক প্রকার আমানীতে ) দিদ্ধ করিয়! 

গুলী বীধিয়া সবে? দিলে অশ্বদিগের মকল প্রকার 
বাত দুর হয়। ইহাকেও পুটস্বেদ (পুটলীস্বেদ ) 
বলে। যব বা গমের ভূষি কাঞ্জিতে ( আমানীতে ) 
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দিদ্ধ করিয়৷ এবং কাঞ্জির (আমানীর) বাঁঞ্পে 
বাঙ্পাক্ত করিয়া (ভাপে ভাপাইয়া) পুটলীর দ্বারা 
ম্বেদ দিলে তাহাকে তৃষ-স্বেদ বলে। ধান্য-কুট্টিত 
করিয় কাঞ্জিতে (আমানীতে ) দিদ্ধকরতঃ ও 
কাষ্জির বাঞ্পে ( আমানীর ) বাদ্পীক্ত করিয়! (ভাপে 
ভাঁপাইয়!) পুণ্টলী বাঁধিয়া ম্বেদ দিলে তাঁহাকেও 
তুষম্বেদ বলে। 

অশ্বশাস্্রকারেরা বলেন-_কফগ্রধান দোষে রুক্ষ- 
স্বেদ হিতকারী, কিন্তু বাতরোগে স্বেদ দিতে হইলে 
অগ্রে তৈল কিংবা ঘ্বতের অভ্যঙ্গ (মালিষ) করিয়া 
পরে ম্বেদের ব্যবস্থ। করা কর্তব্য। বাঁতপ্রধান বা 
কফগ্রধান অথবা উক্ত উভয় দোষসংশ্লিউ রোগে 
ষেদ ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু পিত্তরোগগ্রস্ত অশবকে 
স্বেদ দিবে না এবং যে সকল অব শ্রান্ত, হুধার্ত ও 
পিপামিত তাহাদিগকেও স্বেদ দিবে না। গর্ভি 
অশ্বার স্বেদের ব্যবস্থা নাই। 
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সেহ-গ্রয়োগ। 

ূর্র্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, অস্থবদিগকে 
ন্নেহ পান করাইয়! পরে ম্মেদের ব্যবস্থা করিবে। 
অতএব এই অধ্যায়ে শ্নেহ-প্রয়োগের কথা বলা 

হইতেছে । অঙ্বশান্ত্রে নেহ-গ্রয়োগ দ্বিবিধ (ছুই 
প্রকার) বলা হইয়াছে, এক পিগড অপর পেয়। 

"পি? অর্থে যাহা ভৌজনের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
গ্রয়োগ করা হয়) তাহা পপি মনেই এবং 

যাহা পানের যোগ্য তাহাই «পেয়”। আর 
দে) অর্থে ঘ্ৃত, তৈল প্রভৃতি। তন্মধ্যে 

শরৎকালে ঘত প্রয়োগই প্রধান। আর হেমন্ত ও 
শিশিরকালে তৈল প্রয়োগ প্রধান । অশ্বদিগের স্নেছ-- 

পান বিষয়ে এইরূপ মাত্র! নির্দিউ হইয়াছে। 
' গাঁচ পল (8৮, ছটাক ) হইতে আরস্ত করিয়। 
জ্দঞ্খ। তিন তিন গল করিয়া! বাড়াইতে হইচব। 
এই মাতা ১ গ্রন্থ (৪ সের) পর্যযত্ত ছইকে) 
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১ গ্রন্থ মাত্র! হইলে আর বাঁড়াইধার আবশ্যক 

নাই। অশ্বদিগের স্নেহ-পানের মাত্রা যাহা লিখিত 

হইল, যদি তাহাদিগকে পিশুন্নেহ প্রদান কর! হয়, 

তাহা হইলে তাহীনিগকে উক্ত পেয় স্নেহের অর্ধ- 

মাত্র প্রয়োগ করিতে হইবে; এই পিশুস্নেহ 

প্রভাতে ব| বৈকালে দেওয়া হয়। একদিনে এক 

গন্থকে ১ প্রস্থের (৪ সের) উদ্ধৃত পান করিতে 

দিষে না। মমষ্টিতে ১ আঢ়কের ১৬ দেরের অধিক 

স্নেহ প্রয়োগ নিষিদ্ধ । তিনরাত্র। পঞ্চরাত্র) সপ্ডরাত্্। 

দশরাত্রে অথবা দ্বাদশ রাত্র ব্যাপয় স্নেহ প্রয়োগ 

করিষে। ন্নেহপানের পর অশ্ব কুধিত হইলে 

ভাহাকে চুর্ববাধাম ও গরম জল খাইতে দিবে। 

গেছ পান করিয়া! অশ্বের শরীর যদি বেশ দ্গিগ্ধ হয়। 

বিষ্ঠা ( মল) ন্িগ্ধ হয় ও জমাট না হয় এবং অঙ্ের 

বেশ উৎদাহ্ দেখা যায়, তাহা হইলে অশ্ব সম্যক্ 

'লিপ্জ হইয়াছে ইহা বুধিবে। আর যদি ভোজনে 

অরুচি, কাতরতা ও পদে শোধ (ফুল) দেখ! 

খাঁয় এবং অশ্বের মল ভাঙ্গা! ভাঙ্গা ( তরল) হয়, 

তাহা হইলে অশ্ব অতি শিগ্ধ হইয়াছে ইহা বুবিবে। 

বিশ্ব যদি অঙ্বেয় মল রুক্ষ ও গুটি গুটি মতহ্য। 
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তাহা হইলে অশ্ব স্গিগ্ধ হয় নাই অর্থাৎ ম্নেহ-পান 
ঠিক হয় নাই ইহা বুঝিবে। এই অশ্বকে পুনর্ববার 
স্নেহ পাঁন করাইবে। কারণ অতি ম্িপ্ধ ও অশ্গিষ্ক 
উভয়ই দৌযাবহ । শান্ত্রকারের! সম্যক্ ল্গিষ্বেরই 

স| করিয়। থাকেন । অশ অতিশয় জিপ্ধ হইলে 
তাঁহার চিকিৎসা] করা কর্তব্য। তাহার চিকিৎসা 

এই, সৈম্ধবলবণের সহিত স্থরা গান করিতে দিবে। 

অপরাহ্ন ঘোলের সহিত যবাগু পান করাইবে। 
আর ঘোলের সহিত বা কাঞ্জির (মআমানীর) মহিত 

মুগকলাই পেষণ করিয়া খাইতে দিবে। এইরূপ 

তিনদিন বা পাঁচদিন করিতে হইবে। এই সকল 

চিকিৎসার দ্বারা শরীর রুক্ষভাঁবাপন্ন হইলে এবং 

কেবল মাত্র শুঙ্ধ ঘান খাইতে দিলে অতিমান্র 
স্নেহপানজনিত অগ্রিবল যাহা কমিয়। গিয়াছিল, 

তাহ! বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই অবস্থায় অধিক 
পরিমাণে জল পান করিতে দেওয়া হইবে না। 

বর্ধাকালে ক্ষারদ্রব্যের সহিত তৈল পান 

করাইবে। শরৎকালে ছুগ্ধের সহিত, হেমস্তকালে 
মগ্ভের মহিত, শিশিরকালে লবণের সহিত, বসন্ত- 

কালে ভ্রিফলার সহিত ও গ্রীন্মকালে দ্বিগুণ জলের 



১৯২ অন্ব-বৈষ্টক 

লহিত তৈল পাঁন করাইবে। স্বন্থ অশ্বকে অপ 
তৈল পান করান উচিত নছে। দৌধের বলাবল 

ঘিষেচন। করিয়া পরতৈল প্রয়োগ বরা বর্তধা। 
গ্রধদিশের গুহাদ্বারে পিচ.কারীর দ্বারা অগক তৈল 

প্রদীন কিলে অর্থাৎ বন্তি দিলে অভিধ্যঙ্া-দোষ 

জগোে। অতএব বন্তিগ্রয়োগে (পিচ কারীতে ) 

পতৈলই ব্যবহার করিবে। 
যে নকল অশবের ন্েহ-পান নিষেধ | 

যে অশ্বের জঠরাগ্নির বল কম) শরীয় খল ব| 

অতিণয় কুশ, তাহাকে স্েহ পান করাইবে না এবং 

ধারা নিত্য পরিশ্রমী দেই কল খশ্বকে শ্গেহ 
পাঁদ বরাইবে না। 



বিংশ অধ্যায়। 

তৈল-বিধান। 

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে পরু-তৈলের কথা লিখিত 
হইয়াছে; অতএব এই অধ্যায়ে তৈল-পাকের 

বিষয় বলা হইতেছে। 

মধুকাদি তৈল। 

আয়ুর্বেদশান্ত্রে তৈল পাক করিবার পূর্বের 
তৈলের আমাদোষ নষ্ট করিবার জন্য মুচ্ছ1 দিবার 
ব্যবস্থা আছে। তৈল পাকের প্রারভ্তে তাহা 

অবশ্ঠ বক্তব্য বোধে বলা যাইতেছে । 
তান, লৌহ প্রভৃতি ধাতুনির্মিত দৃঢ় পাত্রে 

( ডেকৃচীতে ) মন্দ মন্দ অগ্নির সন্তাপ দ্বারা তিল- 

তৈল পাঁক করিবে। যখন তৈল নিক্ষেন হইবে) 
তখন চুলী হইতে নামাইবে। ,তৈল শীতল হইলে 

পেষিত হরিদ্রা ও মঞ্জিষঠা জলে গুলিয় তাহাতে 
নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে লোধছাল, মুখা, 
নানক, আমলা, বহেড়া) হরীতকী, কেওয়ারঝুরি 

২৫ 



১৯৪ অঙ্থ-বৈদ্ভক 

ও বাল! এই সকল দ্রব্য শিলাপিউকরতঃ জলে 
গুলিয়া পূর্ব তৈলে দিবে । পুনরায় ও তৈলের 
চতৃগুণ জল দিয়া পাঁক করিবে এবং কিঞ্চিৎ জঙ্ল 

থাকিতে নামাইয়া ৭ দিন তদবস্থায় রাথিবে। 
পরে পাঁক করিয়৷ জলহীন হইলে তৈলমধাস্থ 
শিলাপিষউ দ্রব্যগুলি ছাঁকিয়! ত্যাগ করিবে। 
ূর্ব্বোন্ত তৈল, হরিদ্রো প্রভৃতির পরিমাণ লিখিত 
হইতেছে। 

১৬ সের তৈল পাঁক করিতে হইলে মন্তিষ্ঠ 
/১ সের ও অন্যান্য দ্রব্য এক পোয়া করিয়া 

হওয়া আবশ্বক। এইরূপে মুচ্ছাক্িয়ার দ্বারা 
তৈলের ছু্গন্ধ নিবারিত হইয়া তৈল সুগন্ধি ও 
অরুণবর্ণ হয়। 

মধুকাদি তৈলে তিল-তৈন ৪ সের গ্রহণ 
করিতে হইবে। পূর্বলিখিত প্রমাঁণমত মৃচ্ছ- 
দ্রব্য দ্বারা পাক করিয়া তৈল সুগন্ধি ও অরুণ- 
বণ হইলে ছ্ণীকিয়া লইবে। অনন্তর মৌল, 

যিমধূ, বেণীমূল, র্তচন্দন, পর্কাষ্ঠ, লবঙ্গ, 
লোধছাল, ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা। ও শ্বেতন্দন এই 
গকল দ্রব্য প্রত্যেকে /' ছটাক আড়াই তোল! 



বিংশ অধ্যায় ১৯৫ 

পরিমাণে গ্রহণ করিয়। শিলায় পেষণকরতঃ এ 
তৈলে ১৬ সের গাভীহুগ্ধের দ্বারা পাক করিবে। 
পাক করিতে করিতে যখন তৈলমধ্যস্থ শিলাপিউ 

দ্রবাসকল নির্জল হইবে ও বাতির মত পাঁকান 
যাইবে তখন তৈল-পাক ঠিক হইয়াছে জানিয়া 
নামাইয়| লইবে। এই তৈল মর্দানের দ্বারা অঙ্ব- 
দিগের পিতদোষ দুর হয়। 

ত্রিরৎ ঘৃত। 

গাঁভীঘৃত, তিল-তৈল ও ছাগল বা গরুর চর্বি 

এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া*বেল, শ্ঠোনা প্রত্ৃতি 
দশ দ্রেব্ের কাধের (সিদ্ধ জলের) দ্বারা এই ঘৃত 

মূ অগ্রিতে পাঁক করিবে। দ্ৃত গ্রতৃতি তিনটা 
দ্রব্যের ছারা ঘ্বৃত প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার নাম 
ত্রিৰৎ ঘ্বৃত। এই ঘবতের নম্য ও গানের ছারা 
অশ্বদিগ্র বাঁতব্যাধি দূর হয়। 

্রস্তত-প্রণালী। 
ঘবত। তৈল ও চর্ধ্বি ইহাদের মিলিত পরমা 

8 সের। বেলছাল, শ্বোনাইাল, পারুলছাল, 

গামারছাল, গনিয়ারিছাল, শালপানী, চাকুলে, 

বৃহতী, কণটকারী, গোস্ষুর ইহাদের মি্সিত পরিমাণ 



১৯৬ অশ্ব-বৈস্ভক 

৪ দের, পাঁক করিবার জন্য জল ৩২ সের। ১৬ 

মের জল অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছ'কিয়া 
লইতে হইবে। এবং এ বেল, শ্রোন! গ্রতৃতি 

দশ দব্যের শিলাপিষ্ট মিলিত চূর্ণ ১ সের লইবে। 
এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া যখন নিল 
হইবে তখন নামাইয়। ছাকিয়! লইয়। ব্যবহার 
করিবে। 

প্রসারণী তৈল। 
তিল-তৈল ১৬ সের, গন্ধভাঁচুলিয়া ১২ৎ সের, 

অশ্বগন্ধা ১২।* সের ও, মিলিত দশমূল ( বেলছাল 

প্রভৃতি) ১২০ সের। প্রথমে গদ্ধভাছুলিয়া 

১২০ মের ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের 

থাকিতে নামাইয়! ছকিয়া৷ তৈলের সহিত পাক 
করিবে) নির্জল হইলে নামাইয়া ছণকিয়। লইবে। 
তৎপরে অশ্বগন্ধা ১২।০ মের ৬৪ মের জলে পাক 

করিয়া ১৬ দের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়| 
তৈলের মহিত পাক করিবে ও নির্জল হইলে 
নামাইয়া ছ'কিয়া লইবে। অনন্তর মিলিত 
দশমূল ১২।* সের ৬৪ সের জলে পাক করিয়া 
ছীকিয়া তৈলের সহিত পাক করিয়া নির্জল 



ংশ অধ্যায় ১৯৭ 

হইলে ছৃণকিয়া লইবে। তাহার পর মাষানী 

/9) আধ পোয়া» মুগানী /% আধ পোয়া, মৈম্ধব- 

লবণ /। পোয়া, চিতা মূল /| পোয়া, পিপুলের মূল 

/| পোৌঁয়া) গন্ধভাছুলিয়ার মূল /| পোয়া, যবক্ষার 

/ পোয়া, জীবক ( অভাবে গুলঞ্চলতা ) /% আধ 

পোয়া, খষভক (অভাবে বংশলোচন ) /% আধ 

পৌঁয়া, মেদ ( অভাবে অশ্বগন্ধা )/%/ আধ পোয়া, 

মহাঁমেদা (অভাবে অনস্তমূল ) /% আধ পোয়া, 

কাকলী /% পোয়া, ক্ষীর-কাকলী /% আধপোয়া, 

ধন্ধি (অভাবে শ্বেতবেলেড়া) /% আধপোয়, 

বৃদ্ধি (অভাবে মহাঁবলা; গোরক্ষ-চাকুলে) /% আধ 

পোয়া এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে শিলায় পেষণ 

করিয়া & তৈলে, ১৬ সের দধিরমাত, ১৬ মের 

দুগ্ধ ও ১৬ দের তুষোদকের ( আমানীবিখেষ) 

সহিত পাক করিবে। পাক করিতে করিতে 

যখন নির্ভল হইবে, তখন তৈলমধ্যস্থ শিলাপি$ 

ব্গলি বাতির মত পাকাঁন যাইবে তখন পাক 

টিক হইয়াছে জানিয়া নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। 

মুর্বেদশান্ত্রে এই সকল ভৈলে মুচ্ছাঁপাক ও 

ন্ধপাঁকের ব্যবস্থা আছে। এই অধ্যায়ের প্রথমে 



১৯৮ অন্ব-বৈদ্তৃক 

মধুকাঁদি তৈলে তিল-তৈলের মুচ্ছার বিধি বলা 
ইইয়াছে। তানুসারে এই তৈলের মুচ্ দিতে 
হইবে। এই তৈল আমুর্ধেদোক্ত ত্রিশতী 
প্রধারণী তৈলের অনুরূপ | সকল প্রকার বাত- 
রোগে এই তৈল উত্তম হিতকারী। 

দশমূল তৈল। 
তিল-তৈল ৪ সের, মধুকাদি তৈলে লিখিত 

তিল-তৈলের মুচ্ছ? দ্রব্যের দ্বারা মুচ্ছগ পাঁক 
করিয়া তৈল স্গদ্ধি ও অরুণবর্ণ হইলে তাহাতে 
মিলিত শিলাপিষউ বেল, শ্ঠোনা প্রভৃতি দশটা 
ব্য ও পঞ্চলবণ ও অয় কীঞ্জি ও পূর্ন্বো্ত বেল, 
শ্টোন! প্রভৃতি দশ দ্রব্যের কাথ দ্বারা পাক 
করিবে। পাকশেষ হইলে নামাইয়া ছণাকিয়া 
লইবে। 

তৈললিখিত দ্রব্যসকলের পরিমাণ। 
কন্ধের জন্য' বেল, শ্টোনা, পারুল, গামার, 

গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণকারী, 
গোক্ষুর। দৈদ্ধাবলবণ, বিট লবগ ইহাদের প্রতোকের। 

: ওজন ১ ছটাক মিকি তোলা । কাথের জগ্য বেল, 
শ্বোনা, পারুল, গামার, গণিয়ারী, শালপানী, 



বিংশ জধ্যা় ১৯৯ 

চাঁকুলে, বৃতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মিলিত 
পরিমাণ 8 সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ দের। 
অন আমানী ৮ সের) তিল-তৈল ৪ মের। এই 

তৈল দ্বারা অশ্বদিগের সর্বববিধ বায়ুরোগ গ্রশমিত 
হয়। 

মিশ্রক তৈল। 

গাভীঘৃত ২ সের, তিল-তৈল ২ সের, ত্রিবৃৎ 

ঘৃতে যে সকল বন্ধ ও কাথ্য দ্রব্য বলা হইয়াছে 
অর্থাৎ বেল, শ্রোনা, প্রতৃতি ১০টা দ্রব্য, ইহাদের 
দ্বার! ত্রিরৃৎ ঘ্তের ন্যায় পাক করিয়। লইলে মিশ্রক 

তৈল প্রস্তত হইবে। এই টৈল পানে ও অশ্ব 
দিগের বস্তি-গ্রয়োগে বাতরোগে বিশেষ উপকার 
হয়। 

যমক তৈল। 

চর্বি ২ দের, তিঠ-তৈল ২ দের,' পূর্বোক্ত 
বেলছাল, শ্ঠোনাছাল প্রভৃতি দশ দ্রব্যের কাথ ও 

কন্ধের দ্বারা পাক করিয়া লইলে মিশ্রক তৈল 
হইবে। এই তৈল অশ্বাদিগের বাতরোগে বিশেষ 

হিতকারী হইয়া থাকে । 



২০৪ জঙ্থ-বৈভাক 

অপক ষমক তৈল। 

পুরাতন গাতী ঘূত ২ দের, টাটকা তিল-তৈল 
২ সের, উভয়ে উত্তমরূপে একক্র মিশ্রিত করিয়। 
অশ্বদিগকে গান করাইবে। পিচকারী দ্বারা 
গুদঘারে প্রবেশ করাইবে। এবং গাত্রে উত্তম- 
রূপে মর্দীন করিবে। ইহাতে অদের বায়ুরোগ 
প্রশমিত হয়। 



একবিংশ অধ্যায়। 
যা (রাড ৪ 

ঘত-বিধান। 

সম্প্রতি অশ্বদিগের জন্য ঘৃত পাকের বিধাঁন 
বলা হইতেছে। তৈল পাক করিবার পূর্বের 
তৈলে যেমন মৃচ্ছ1 দিতে হয় ( পূর্ব অধ্যায়ে তৈল- 
পাঁক-বিধিতে বলা হইয়াছে ) ঘৃত পাকের পূর্বেও 
ঘতে মৃচ্ছ1 দিতে হয়। মুচ্ছর দ্বারা ঘ্বতে যে যে 
গুণ আহিত হয়, তাহ! বলা হইতেছে। 

তাত্র বা লৌহ্ময় পাত্রে ( ডেক্চী বা কটাহে ) 
মন্দ মন্দ অগ্নির সম্তাপ দ্বার! ঘ্বুত পাক করিতে 
করিতে ঘ্বৃত যখন নিচ্ছেন হইবে, তখন প্রথমে 
হরিদ্রীচূর্ণ তৎপরে লেবুর রম, তৎপরে হরীতকাঁ, 
আমলা, বহেড়া, মুখ এই সকল দ্রব্য শিলায় 
পেষণ করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে । ৪ সের 
ঘৃত পাক করিতে হইলে মুচ্ছদ্রব্য প্রত্যেকের 
পরিমাণ এক পল % পোঁয়া। পাকের জন্য জল 

১৬ সের, পাক করিতে করিতে যখন ঘ্ৃত নির্জ্জল 
ও 



২৯২ জব-বৈষ্ভক 

হইবে ও ঘূত-মধ্যস্থ শিলাপিষট দ্রবাগুলি বাতির মত 

পাঁকাঁন যাইবে তখন নামাইয়া ছকিয়া লইতে 

হইবে। মুঙ্ছ্ পাকের দ্বারা ঘুতের আমদৌষ নট 

হয় এবং ঘুত বী্ধ্যবান্ ও সৌখ্যদায়ী হয়। 

পঞ্চতিক্ত ঘৃত। 

বাঁদকছাল) নিমছাল, করঞুছালি, ছাতিমছাঁল, 

গটোলপত্র এই দমকল দ্রব্যের কাথে ও কন্ধে 

ঘবত পাঁক করিয়া অখদিগকে খাওয়াইবে। ইহাতে 

অশ্বদিগের পিভদৌধ নষ্ট হইবে) বল ও তেজ বৃদ্ধি 

পাইবে। ইহা অশ্বদিগের বিশেষ হৃদয়ের হিতকারা 
এবং আমুর্ব্নক | 

ইহার প্রস্তত-গ্রণালী। 
ঘুত ৪ দের। আগ্রে মুচ্ছণ পাঁক দিয়া ছাঁকিযা 

লইবে। পরে বাসক প্রতৃতি পাঁচটা দ্রব্য প্রাত্যেকে 

১|/১৫ এক দের নয় ছটাক তিন তোলা করিয়। 

লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করতঃ ১৬ ের থাকিতে 

নাঁমাঁইয় ছবকিয়া লইবে। এবং বাসক প্রভৃতি 

গাচটা দ্রব্য প্রত্যেকে /৬ তিন ছটাক এক তোলা 

ওজনে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে শিলায় পেষণ করতঃ 

পূর্ব স্বতে পূর্ববো্ত জলের দ্বারা পাক কারবে। 



একবিংশ অধ্যায় ২৪৩ 

পাঁক করিতে করিতে যখন নির্জজল হইবে এবং ঘৃত- 
মধ্যস্থ বাক প্রভৃতি শিলাপিষউ দ্রব্যগুলি বাতির 
মত পাঁকান যাইবে তখন নামাইয়। ছাকিয়া 
লইবে। 

করপ্তান্ঠ ত্বত। 
গাভীঘৃত ৪ সের, কাথের জন্য হরীতকী, আমলা, 

বহেড়া মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ মের, পাঁকশেষ 

১৬ সের। কন্ধের জন্য করগছাল, বেণার মূল, 

ষ্টিমধুশ্যামালতা, রভতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বলাডুমুর 
( বনভাছুলে ), শী, দুরববা, পটোলপত্র, আতইচ, 
ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান) মিলিত ওজন 
১ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া 

হাকিয়া লইবে। এই ঘ্বৃতের দ্বারা অশ্বদিগের 
পিত্তদোষ নষ্ট হয়, বল ও তেজ বৃদ্ধি পাঁয়। ইহা 

আয়ুধ্য ও পুষ্টিজনক। ইহার নাম বরপ্রাণত 'ঘ্বৃত। 
এম্থলে "নকুল” একটা মগ্ুবিংশতি নামে দ্বত 
যলেন। . 

দ্বিতীয় পঞ্চতিক্ত দ্বৃত। 

ধৃত & মের) কাথের জন্য পটোলপত্র) বাঁদক- 

ছাল, নিমছাল, গুলঞ্চলতা, কণ্টকারী ইহাদের 



২৪৪ অশ্ব-বৈঘক 

প্রত্যেকে ১ পল, (/০ সের )ও আমলা, হ্রী- তকী, বহেড়া ইহাদের মিলিত ওজন ১ মের। এই সকল দ্রব্য ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ 
সের থাকিতে নামাইয়া ছণীকিয়া লইবৈ। কন্ধের জগ্য, শুঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে ২ পল অর্থাৎ 
/| একপোয়৷। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়৷ পাক 
করিবে, পাঁক করিতে করিতে ধৃত যখন নির্জজল ইইবে তখন নামাইয়া ছকিয়া লইবে। এই ঘবতের নাম পিঞ্চতিক্ত ঘ্বত। ইহার দ্বারা অশ্বদিগের কাশ, শ্বাস, 
হিকা, গলগণ্ড, অদ্দিত (এক প্রকার বাতব্যাধি ) 
কফজমিত রোগ, বায়ুজনিত রোগ, পিত্ুজনিত 
রোগ, দ্বিদোষজনিত রোগ, সাঙ্নিপাতিক রোগ 
প্রশমিত হয়। 

হার 



দবাবিংশ অধ্যায়। 
এপার দি ও 

শ্রান্তোপচার। 

( পরিশ্রান্ত ঘোটকের শুশ্রষা-গ্রকার )। 

অশ্বদিগকে অতিশয় বাহিত করিলে ( অতিশয় 
পরিশ্রম করাইলে ) তাহাদের বিবিধ রোগ জদ্মে। 
অশ্ব শ্বাস-রোগগ্রস্ত হয়, তাহাদের দেহ ক্লথ হইয়া 
যায় (ভাগিয়! যায়), অশ্ব কাতর হইয়! পড়ে। 
অতএব অশ্ব পরিশ্রান্ত হইলে তাহাকে একটু বিশ্রাম 
করাইয়! গুড় মিশ্রিত মগ্ধ পাঁন করাইবে। পরে 
ঘাম খাইতে ও জল পান করিতে দিবে। «এস্থলে 
নকুল বলেন”,__মরিচ-চুর্ণ মিশ্রিত মগ্ পান করিতে 
দিবে এবং রহথন ও নাগেশ্ব-চুর্ণ একভাগ ও পর 
মেধমাংস ছুই ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়৷ পিও 
করিয়া খাইতে দিবে। আর পরিশ্রমের শাস্তির 
জন্য অশ্বের গাত্রে একটা প্রলেপ দিবে। গোময় 
( গোবর ), লবণ, গোমুত্র, মাটি এই নকল দু 
একত্র সিদ্ধ করিবে। প্রলেপ দিবার উপযুক্ত হইলে 



২৪৬ শঙ্থ-বৈন্ভক 

নামাইয়। প্রলেপ দিবে। অথবা গোময় দিয়া 
আশ্বের মমস্ত গাত্র মর্দিন করিয়া দিবে । আর দুধ ও 

জল একত্র মিশ্রিত করিয়! পরিশ্রান্ত অশ্বের গুহা- 

দ্বারে পিচকারী দিবে এবং মাথার উপর ঢাঁলিয়! 
দিবে। অথব| সমস্ত শরীরে উত্তমরূপে ঘৃত মাখাইয়। 
দিবে। পূর্ববদিনের ভিজান যব (পূর্ববদিনে জলে 

যে যব ভিজাইয়। রাখ! হইয়াছে সেই যব ) খাইতে 

দিবে । অশ্বচিকিৎমক এইরূপ চিকিৎস! পাঁচ দিন 
পর্যন্ত করিবেন। অনন্তর মাংস-রসের সহিত তুষ- 

রহিত ঘবের ভাঁত খাইতে দিবেন | যদি পরিশ্রান্ত 

ঘোটক কীপিতে থাকে তাহা হইলে বায়ু 

প্রশমনের জন্য তাঁহাকে প্রথম দিনেই মাংমরদ 

পান করাইবে। 



ত্রয়োবিৎশ অধ্যায়। 

্বাস্থ্যারিউ। 

স্স্থ অশ্বের যে সকল লঙ্ষগ দেখিয়া অরিষট 

( আনম ম্বত্যু) অবধারণ করা যায়, সম্প্রতি তাহার 

বিবরণ বলা হইতেছে। পুরাকালে শালিহোত্র 
মুনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা এই অধ্যায়ে 
সেইরূপ বর্ণনা করিতেছি। 

যে অশ্ব অকন্মাং দুর্শন| ( চিন্তাযুক্ত ) ও হীন- 

বর্ণ হয়, ( শরীরের কান্তি হ্রাস হয়), খাইতে দিলে 
খায় না, সেই অশ্ব রোগ না হইলেও মৃত্যুমুখে 
পতিত হইবে। এস্থলে নকুল এইরূপ বলেন,__- 

যে অশ্বের কোন রোগ নাই অথচ অশ্ব ঝুগিতে 
থাকে, আর তাহাঁর শরীর বল ও তেন্হীন হইয়| 

পড়ে সেই অশ্ব অচিরেই বিনষ্ট হইবে। 
যে অশ্বের ছায়া (প্রতিবিদ্ব) বিপরীত দেখ! 

যায় বা প্রতিবিম্ব একেবারেই দেখা যায় না অথবা 
সচ্ছিদ্র দেখা যায় সেই অশ্ব আয়ুহীন হইয়াছে 



২০৮ , অঙথ-বৈত্তক 

জানিতে হইবে ।, এম্থলে নকুল অগর কতকগুলি 
লক্মণ বলেন)--যে অশ্বের ছায়া ( প্রতিবিম্ব ) কোন 

স্তর দ্বার! ব্যবহিত থাঁকিলেও দেখ! যাঁয়। এবং 
অন্ধকারেও দেখ| যায়, কিংবা সেই প্রতিবিষ্ব 
অতি দীর্ঘ বা অতি হুম্ব দেখা যায়, তাহা হইলে 
সেই অশ্ব অচিরেই বিনষ্ট হইবে। আর যে 
জশ্বের, শরীরের প্রমাণ অপেক্ষা প্রতিবিম্ব দ্বিগুণ 

বা বিপরীত দেখ! যাঁয় সেই অশ্বও অচিরেই 
বিন হইবে জানিতে হইবে। যে অশ্বের গ্রৃতিবিশ্ব 
হঠাৎ বরাহ বা! উদ্ট্রের সদুশ হয় অথবা অন্থারূপ 
বিকৃত ভাব ধারণ করে, তাহ! হইলে সে অশ্ব মৃত- 
প্রায় বুঝিতে হইবে। যে অঙ্গের প্রতিবিম্ব দীর্ঘ- 
কালে (প্রাতঃকালে, যে সময়ে প্রতিবিম্ব বড় দেখা 

যায়) হুম্ব ( ছোট ) দেখা যাঁয় আর নির্মল জলেও 

যাহার গ্রতিবিম্ব দেখা যাঁয় না সেই অশ্ব ইহ- 
সংসার ত্যাণ করিবে বুঝিতে হইবে । আর যে অশ্ব 

মক্ষিকার দ্বার! অত্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহার 
'গ্রীয়ে ধুব মাছি বসে এবং অন্তরে অনির্বরচনীয় 
বেদনা অনুভব করিতে থাকে সে অশ্ব শদ্রই 
বিনষ্ট হইবে। 



ক্রয়োবিংশ অধ্যায় ২৪৯ 

যে অস্থের ললাটে ও পুচ্ছমূলে শোথ উৎপন্ন 

হয় (ফুলিয়া উঠে) এবং যাহার রোমসকল 
অতিশয় স্সিপ্ধ দেখায়, ঘাড়ের কেশরসকল তৈল 

মাথান চকৃচকে বোধ হয়, গে অশ্বের সাতদিন 

মাত্র জীবন জানিবে। যে অশ্ব লিঙ্গ নিষ্কাসিত 
করিয়! ব্যাত্্ের ন্যায় বসিয়া পড়ে অর্থাৎ পশ্চাৎ 

পদদ্বয় অকর্ধাণ্য ভাব ধারণ করায় কোমরে বসিয়া 

পড়ে, কেবল অগ্রপদদ্বয়ের উপর ভর দিয়! থাকে) 

এইরূপ অশ্বের আর চিকিৎসা নাই। 
যে অশ্বের দন্ত বিবর্ণ হইয়া যায় অথবা দত্ত 

দস্তবেষ্ট (মাড়ী) হইতে ছাড়িয়া পড়ে এবং এষ, 
তাঁলু ও জিহব! সাদাক।লা-মিশান বর্ণে পরিব্যাপ্ত 

হয়, সে অশ্থের আয়ুঃ নাই বুঝিতে হইবে। যে 
অশ্বকে স্নান করাইলে তাঁহার ক্রোড়দেশ ( কোল ) 
অগ্রে শুক হয়, পরে অন্যান্য শঙ্গ শু হয়) এরূপ 

অশ্ব একমাসের মধ্যে মৃত্যুযুখে পতিত হইবে। 
যে অশ্ের নাঁসিকা, লিঙ্গ, চক্ষু,ও গুহদার হইতে 
অকন্মাৎ রক্ত নির্গত হইতে থাকে অথবা পিত্ত ও 
রক্ত নির্গত হইতে থাকে, কাহারও কাহারও 

মতে' রক্তপিত্ত (রক্ভীভূত পিত্ত), শিগ্গত হইতে 
২৭ 
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থাকে, আর যে অশ্ব শ্বাসরোগে অতিশয় পীড়িত 

হইয়া অধিকমাত্রায় প্রত্রাব করিতে থাকে এবং 
যে অশ্বের উদর, গুহাদেশ লিঙ্ক ফুলিয়! উঠে, এই 
তিন অশ্ব অচিরেই প্রাণত্যাগ করিবে বুঝিতে 

হইবে। 
যে আশ্বের মূত্র ও বিষ্ঠা অতিশয় ছূরগন্যক্ত 

হয়, যে অশ্ব লোক ' দেখিলে কীপিতে থাঁকে এবং 

খাগ্প্রব্য যাহা খাইয়াছিল, তাহা উদশীর্ণ করিয়। 
দেয় এবং যে অশ্বের চক্ষুর মধ্যভাগ মন্ষিকার দ্বারা 

ভক্ষিত হয়, ইহীর! একলেই আয়ুহাঁন বুঝিতে 
হইবে। যে অশ কর্ণের ,দ্বারা শুনিতে পায় না, 
শরীরে কোন স্থানে অচড় দিলে বুঝিতে পারে না, 
লাঙল চালিত করেনা ( লে নাড়ে না), এবং 

যাহার কর্ণদয় স্তব্ধভাৰ ধারণ করে ও কর্ণে, 
লালবর্ণের শিরাঘমূহ উদগত হয় ও কর্ণ শ্বেতবর্ণ 
ধারণ' করে এবং যে অশ্বের তালুতে, মস্তকে, 

কণে, হৃদয়ে ও অগ্ডকোষে শোথ (ফুলো) জন্মে, 
আর যাহার শরীর রক্তহীন, এই সকল অশ্ব শীত্ই 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে অশ্বের মুখ হইতে 
লালাম্রাব হইতে থাঁকে, শরীরের ঘর্দ লিপ্তবৎ 



ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ২১১ 

হয় তাঁলুদেশে ক্ফোটক ( ফোঁড়। ) জম্মে, নেত্রের 

উজ্জ্বলতা দূর ( চোঁথ্ ফেকাঁশে) হইয়া! যাঁয়, এবং 
যে অশ্ব মান ও পানে বিরক্ত ও নিদ্রাহীন হইয়। 

ঘুরিতে থাকে, ঈদৃশ আশশ্বর জীবন একমাস কাঁল 
স্থায়ী বুঝিতে হইবে । এই নকল চিহ্বের এক 
একটা প্রকাঁশ পাইলেও আখের জীবন একমাস 

কাল স্থায়া ইহা অবগত হইাবে। যে অশ্ব রোগে 

আক্রান্ত হইয়৷ বাধ চিকিৎমা দ্বারাও আরোগ্য 

লাভ করিতে গাঁরে না, আর পুর্ববোক্ত চিহদকলের 

যে কোন একটা দ্বারা উৎপীড়িন্ত হয়, অরিষ্ট 

গ্রকাঁশ পাইলে তাহার পাঁচদিন মাত্র জীবন 

জামিবে। যে অশ্বের জিহ্বার অগ্রে ও অধরে 

পীড়কা (ফোড়া) জন্মে এবং মূত্র লোহিতব্ণ 
হয়, তাহার সাত মাসমাত্র জীবন । 

যে অশ্বের শ্বাম উঞ্ণ, শরীর রোমাঞ্চিত, জিন্বা 

॥ বরফের হ্যায় ঠাণ্ডা, সে অশ্ব স্বল্লায়ুঃ বলিয়া পরি- 

গণত। থে অঙ্শের নেত্রের প্রান্তভাগ পাঠুবরপ। 

কিন্ত চক্ষু হইতে পতিত অশ্রু রভের মত, সে 

অশ্ব গ্লতাযুঃ বুঝিতে হইবে। 

যে অশ্বের নেত্রদ্য় সিদ্ধ-শাংসের গ্যায় (পাক 
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করা মালের বশের মত) অথবা রক্ত"গীতমিশ্রিত 

বর্ণ কিংবা কৃষ্ণ-পীতবর্ণ বিন্দু দ্বারা পরিব্যাণ্ত 
মে অশ্ব স্বপ্পজীবী হইবে। যে অশ্বের চক্ষু 
বিবর্ণ অথবা! একচক্ষু রক্তবর্ণ ও এক চক্ষু নীলবর্ণ 
এইরূপ অশ্ব সাতদিন বাঁচিবে | যে অশ্বের চক্ষু- 
দয় চক্ষু-কোটরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, 
তাহার আয়ুঃ একমান মাত্র। কিন্তু যে অশ্বের 

নেত্রের প্রান্তভাগ নীলবর্ণ রেখার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, 
সে অশ্বের জীবনকাল দুই মাল মাত্র জানিবে। 
যাঁহার দেত্র-প্রান্তভাগ নীল ও পীতবর্ণ, তাহার 

জীবনকান তিন মাস। ' যাহার নেত্রের গ্রান্ত- 

ভাগে নানাবর্ণের রেখা! দেখা যায়, তাহার চারি 
মাস জীবন থাকিবে। 

যাহার নেত্র-গ্রান্তে বহুবিদ্দু সমুধগত হয়, 

তাহার ছয়মাস আয়ুঃ | যাহার নেত্র নীলবর্ণ, 
তাহার মাত মাস মাত্র জীবন থাকিবে। যে 

অশ্বের নেত্রের শ্বাভাবিক বর্ণের ব্যত্যয় ঘটে 

ত্বাহার ১৭ মান আমুঃ। অশ্বদিগের বাতাদি দৌষ- 
বিশেষেও চক্ষুর প্রতা অন্যরূপ হইয়া থাকে। 
অরিষ্ট-নির্ণয়ে তাহার বিশেষ পরীক্ষা আবশ্বক। 
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কারণ দোষবিশেষের দ্বারা নেত্র-প্রভা অন্যথাগ্রাপ্ত 

হইলে তাহ! অরিষটের লক্ষণ নহে। তাহা দোষের 
কার্য বুঝিতে হইবে | অশ্বের নাসিকার নিকট 

নেত্রের প্রান্তভাগ প্রসারিত করিয়া লক্ষ্য করিবে; 

বায়ু-প্রকোপে দৃষ্টি রুক্ষ ও শ্বেতবর্ণ হইবে, পিতত- 
দোষে গীতবর্ণ ও অরুণবর্ণ হইবে। কফাঁধিক্যে 
শ্বেতবর্ণ ও জলার্ ( ছল্ ছলে ) হইবে, আর ভ্বরের 

আগমনে মকল অশ্বেরই চক্ষু পীতবর্ণ হইবে । 



চতুবিংশ অধ্যায়। 
মা ০ 

বেধারিষ্ট। 

অবস্মাৎ বিভিন্ন প্রকৃতির অশ্বদিগের একরূপ 
ব্যাধি উৎপন্ন হইলে এবং সেই রোগে অশ্ব্নকল 
ইত্যুমুখে পতিত হইলে তাহাকে উপসর্গ বলে। 
এই রোগের নিদান ও লক্ষণ যথাক্রমে বলা 
হইতেছে। শরৎকালে কিংবা প্রী্মকাঁলে অথবা 
খতু-সদ্ধির সময় অশ্বদিগের এই রোগ জক্মিয়া 
থাকে। ইহার কারণ কোন সময়ে কোন দেশে 
বিষ-সংমিশ্রবায়ু বহিতে থাকে। সেই বায়ুর স্পর্শে 
অশ্বদিগের অঙ্গে একই প্রকার রোগের উত্তব 
হইয়া থাকে। সম্প্রতি সংক্ষেপে অপর কতিপয় 
উপসর্গের কারণ বলা হইতেছে। শরকালে 
ও গ্রীপ্থকালে সূর্যের প্রথর জপে অশ্থদকলের 
শরীরে বেধ নামক উপসর্গ উৎপস্ন হইয়া থাকে । 
কখনও কখনও অশ্বদিগের থাকিবার স্থানের ( অশ্ব- 
শালার) অতাবে শরীরে মলসঞ্চয় হইয়া বর্ধীকালেও 
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এই রোগ হইয়া থাকে। শালিহৌত্র বলেন, 
বিষাক্ত মশকের দংশনেও এইব্ুপ উপসর্গ উৎপন্ন 

হইতে পারে। অশ্ব অতিশয় চিন্তিত হইলেও 
তাহার শরীরে বেধনামে দারুণ উপনর্গ উৎপন্ন 

হয়। উপসর্গ উৎপন্ন হইলে এই মকল লক্ষণ 

প্রকাশ পাইতে থাকে। 

অশ্ব অধোমুখে অবস্থান করে,্তাহার জ্বর, 

শ্বীদ, কাস, প্রকাশ পায়; অঙ্গ ত্ৃদ্ধ। বিকৃত ও 

ক্ষীণ হয়। এইরোগে পীড়িত অশ্ব বিশেষ 

কাতরতা অনুভব করে। রঞ্ত-প্রশ্রাব ও আম- 

মিশ্রিত মলত্যাগ করে, কখনও কখনও অতি শুষ্ক 

মলও ত্যাগ করে। কোন কোন অশ্বের অতিসার 

হয় কেহ কেহ বা রক্তমিশ্রিত মল ত্যাগ করিতে 

থাকে। পদদয় শোথযুক্ত হয় (ফুলিয়া উঠে)। 

অগুকোষ ও উদরে শোথ দেখ! যায়, মন ভাল 

থাকে না (মেজাজ. কড়া হইয়া পড়ে ), কখনও 
কখনও দর্শনা হইয়া ঝিমাইতে থাকে ) শয়নে কি 

অবস্থানে কিছুতেই শান্তিলাভ করে না। খাইবার 

জন্য উত্তম উত্তম ঘাঁস প্রদান করিলেও ভোজন 

করে না, পানীয় জল পান করে না, মঙ্ষিকাসকল 



২১৬ জন্ব-বৈস্ভক 

তাহার গান্র ছাইয়া ফেলে। চ্ুদ্ব় হইতে 
অবিরল অশ্রধারা পতিত হয়। অগ্নির বল হীন 
হওয়ায় বল ও তেজ একেবারেই লোপ পায়। এই 
রোগের পরীক্ষা এই রোগগস্ত অশ্ব সূর্্য-কিরণ 
সহা করিতে পারে না, সর্ধদাই ছায়ায় থাকিতে 
ভালবাসে, চন্্র উদিত হইলে অশ্বকে বাহিরে 
বন্ধন করিয়া পরীক্ষা! করিবে। যে অশ্ব বেধ-অরিষট- 
যুক্ত অর্থাং এই রোগগ্রস্ত, সে চন্দ্র-কিরীণে 
কথঞ্চিৎ হস্থ থাকিবে আর সূর্যয-কিরণ পাইলে 
কাতর হইবে, ইহাই এই রোগের বিশেষ পরীক্ষা। 

চিকিৎসা । 

এই সকল লক্ষণের দ্বারা বেধারিট অবগত 
হইয়া ইহার চিকিৎমা-বিধাঁন করিবে । অশ্বদিগের 
এই উপমর্গ উৎপন্ন হইলেই শাস্তি কর কর্তৃন্য। 
অশ্বশান্ত্রে 'নীরাজনাবিধির (আরতি করিবার 
প্রকার ) যাহা ব্যবস্থা মাছে, এস্থলেও সেরূপ 
করিবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অশ্বের রক্ষার জন্য 
ধগবেদ ও সামবেদোক্ত মন্ত্রারা অগনিত হোম 
করিবেন। অথবা অশ্বের,কল্যাণ-কামনায়।অধর্বব- 



চতুবিংশ অধ্যায় ২১৭ 

বেদোক্ত গান্ধব্বীশান্তি করাইবেন। নদীর পর- 
পারে লইয়! গিয়া অশ্দিগকে পৃথক্ পৃথক ভাবে 
স্থাপন করিবে । কখনও কখনও দৈবযোগে অথবা 
শান্তিকর্মের ফলে অশ্বদিগ্ের এই স্থদারণ উপসর্গ 
প্রশমিত হইয়৷ থাকে। এই উপদর্গে আক্রান্ত 
অশ্বকে তৈল ও ঘৃত পাঁন এবং তৈল-ঘুতের অভান্গ 
বাবস্থা করিবে। এইরূপ সপ্তরাত্র প্রয়োগ করিলে 
অশ্ব গ্রাণ পাইবে এব্ষিয়ে সন্দেহ নাই। 

_. উষধ-গ্রয়োগ। 

শিশুগাছের মার ও আটা), কাকলী, ক্ষীর- 

কাকলী, জীবক (অভাবে গুলঞ্চলতা ), খষতক 
( অভাবে বংশলোচন'), মেদ] (অভাবে অশ্বগন্ধ] )) 
মহামেদা (অভাবে অনস্তমূল ), ধদ্ধি (অভাবে শ্বেত- 

বেলেড়া), বৃদ্ধি ( অভাবে মহাবলা) বা গোরক্ষ- 
চাকুলে ), যবক্ষার, সাচিক্ষা, কটকী, বচ, 

ৈম্ধবলবণ, গজপিগ্নলী, শুঠ, পিপুল, . মরিচ, 
আমলা, হুরীতকী, বহেড়া, দারুচিনি, বড়এলাইচ, 
তেজপত্র, মুলতানী হিং এই সকল দ্রব্য নমভাগে 
গ্রহণ করিয়া পেষণ করিয়! অদ্ধপোয়া মাত্রায় পি 

করিয়া অশ্বকে সেবন করাইবে। এই ও্ধধের 
২৮ 



২১৮ অশ্ব-বৈস্তাক 

দ্বারা অগ্নির বলবৃদ্ধি হইবে ও বেধ-আরিউ (এই 
রোগ ) উপশমিত হইবে | 

এই রোগের অসাধ্য লক্ষণ । 
যে আশ্বের বঙ্ষণদেশ উৎদ্ষিপ্ত হইয়াছে, শ্বাস 

স্তবভাব ধারণ করিয়াছে, অগ়ির বল দুর হইয়াছে, 
চক্ষু হইতে অজআ্র জল পড়িতেছে, শরীর 
ুর্গন্ধ ও মক্ষিকা দ্বার আক্রান্ত হইয়াছে, এই- 
রূপ অশ্ব বিমাইতে বিমাইতে প্রাণত্যাগ করিয়া 
থাকে। যদি অঙ্বের বল থাকে, তাহা হইলে 
একপক্ষকাল বা একমাস কাল বাঁচিতে পারে। 
কখনও কখনও একবৎসর কাল বাঁচিত দেখা 
যায়। কিন্তু রোগ একেবারেই দুর হয় না। এই 
রোগে শিশুগাছের সার প্রভৃতি দ্রবোর দ্বারা 
প্রস্তুত ওষধ সেবন করাইবার বিষয় যাহা বল! 
হইল। এই উধধ এই রোগ না হইলেও বর্ষা 
কালের পূর্বেবে অশ্বকে সেবন করাইবে। অগ্যথা 
কার্তিক মাসে অশ্খের স্বর হইবার জম্তীবনা। এই 
ওঁষধ মেবন করাইলৈ ভ্বর হইবে না এবং উপমর্গ 
না হইতেও পারে। 



পঞ্চবিংশ অধ্যায়। 

কাটারিউ। 

এই অধ্যায়ে অশ্বদিগের উদরে যে কীট হয়, 
তাহার বিষয় বণিত হইতেছে। (ইহা ক্রিমিরোগ 
নহে)। ক্রিমিরোগের বিষয় ৪৬ অধ্যয়ে বলা 

হইবে। পূর্বের শালিহোত্র প্রভৃতি মুনিগণ অশ্ব- 
শাস্ত্রে কীটজনিত অশ্বদিগের যে রোগের কথা 
বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে 
তাহার নিদান ও লক্ষণ বলিতেছি। 

শরকালে ও গ্রীত্রকালে অশ্নকল অতিশয় 
রৌদ্র সেবন করিলে এবং তাহার যথোচিত শুরা 

না হইলে অশ্বদিগের উদরে এক প্রকার 'ঝীটের 
জন্ম হইয়া থাকে। বর্ধাকালেও অশ্বদিগের গ্রে 
বিশেষরূপে জল লাঁগিলে অথবা থাকবার গৃহ ন| 

থাকায়, অধিক পরিমাণে জলে ভিজিলে এ প্রকার 

কীটের জম্ম হয়। গ্রীষ্মকালে পূর্বোক্ত কারণে 

অশ্বের উদরে কীটের ডিম্ব উৎপন্ন হইয়া! উদরের 



২২৪ অশ্ব-বৈঘ্ভক 

এক পার্থে স্থির হইয়া খাঁকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের 
শুরুপক্ষের দ্বিতীয়। তিথিতে এ কল ডিম্ব হইতে 
কীটমকল বাহির হয়। 

লক্ষণ। 

এই রোগে ক্রিমিরোগের সকল লক্ষণ প্রকাশ 
পাঁইয়। থাকে। 

চিকিৎম|। 

বিদ্বান অশ্বচিকিৎসক এই সকল কাটের 
উচ্ছেদের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করিবেন। 
যখা--মহানিম্থের (অর্থাৎ ঘোঁড়ানিমের) বীজ, পলাশ- 
বীজ, বিড়ঙ্গ এই তিন দ্রব্যের একপল (% ছটাক) 

পরিমিত চূর্ণ ঘ্বৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
একটা পিণ্ড করিবে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুরুপক্ষের 
দ্বিতীয়ায় এই পিণু অশ্বকে সেবন করাঁইবে। পরে 
৬ তোলা! কট.কী, ৮ দের জলে পাক করিয়া 
২ সের থাকিতে নামাইয়৷ লইয়। বস্ত্রের দ্বারা 

ছণীকিয়া অশ্বকে পান করিতে দিবে! , এইরূপ 
উপায় করিলে অশ্বদদিগের উদরে কীট উৎপন্ন 

হইবে না। 



ষড়বিংশ অধ্যায়। 
পে ছু সস 

সগরোগ। 

অশ্বদিগের এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। 
তাহার নাম ম্বগরোগ । ইহা অতীব কষ্টগায়ক, 

হুতরাং ছুঃসাধ্য। এই রোগে কখন কখন অশ্ব 
ছয় মাপের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। 

রোগের লক্ষণ | 

অশ্বদিগের নাসিকার অভ্যন্তরে মিংঘানক 

( সদ্দি) উৎপন্ন হইয়া যে কোনও কারণে তাহা 
বাহির না হইয়া ভ্রমশঃ মস্তিষ্ের দোষ জম্মাইয়া 
থাকে। ইহাতে অশ্ব প্রত্যহই হাচিতে থাকে, 
নাসিকার শব্দ করিতে থাকে। নাসিকা-দত ও 

মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে কাতর হইয়া পড়ে। 
ক্রমে ক্রমে বলহীন ও কৃশ হইয়া যায়। রোগ 

যত পুরাতন হয়। ততই নানাবিধ উপদ্রব দেখা 
দিতে থাকে। 



২২২ অন্ব'বৈহ্যাক 

চিকিৎসা। 

মুমর্তু অশ্বও কখন কখন দৈববলে বাঁচিয়া 
থাকে, অথব! অশ্বস্বামীর পুণ্যফলে এই স্বদারুণ 

মুগরোগও প্রশমিত হইতে পারে, অতএব চিকিৎসা 
কর] কর্তব্য। বেল) শ্যোণা, পারুল, গান্তারী, 

গণিয়ারি এই পঞ্চবৃক্ষের মূলের ছাল অভাবে 

গাছের ছাল ১ পল (% ছটাক) পরিমাণে গ্রহণ 

করিয়া ১৬ সের জলে পাঁককরতঃ ৪ সের থাকিতে 

নামাইয়া দেই জলের দ্বারা বন্য পশুর মাংম 

প্রস্তুত করিয়া দেই রম পান করিতে দিবে, আর 

হৈমস্তিক শালি-তগুলের অন্ন ভোঞ্ন করিতে 
দিবে। 

( প্রথম খণ্ড সমাপ্ত) 





ভিভীন্ম খ€ 



অম্্র-টিদ্য 
৯৬০৮ ১ 

মগ্তবিংশ অধ্যায় 

বাতাদি কোপ 

রুক্ষ দুব্য এবং তিক্ত ও কষায়রপবিশিষ দ্ব্য 
অধিকমাত্রায় ভোজন বা পান করিলে অথবা এক- 

বারে জাহার না করিলে কিংবা! অত্যল্পমাত্তায় 

ভোজন করিলে, এবং অধিক পরিশ্রম ও সমধিক 

ভার-বিশিষ্ট দ্রব্য বহন দ্বার! অশ্বদিগের দেহন্থিত 
বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাঁকে। (১) 

কটু, অল্প ও লবণ-রসের বস্তু অধিকমান্রায় 
আহার বা পান করিলে ,এবং অতিশয় পরিশ্রম 

অথবা রৌদ্র বা অগ্নির সম্তাঁপ সমধিকরপ ভোগ 
করিলে অশ্বশরীরে পিত্ত প্রকোপ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। (২) 



২ জশ্ব-বৈষ্ঠক 

গুরুদ্রব্য, মধূুররম-বহুল জিনিষ অথবা! অভিষ্যন্দী 
( যাহ দ্বার। শরীরের জোতলকল উপলেপ প্রাপ্ত 
হয় ও কফবৃদ্ধি গায়) বস্তর অতি দেবনে কফ 

প্রকৃপিত হইয়া অশ্বশরীরে রোগ জন্মাইয়। 
থাকে। পরিঅমরহিত হইয়া থাকিলেও অশ্বগণ 
কষরৃদ্ধি জন্য রোগ-লাভ করে। (৩) 

অপর এই বাতাদি দৌধত্রয়ের কালকৃত 

প্রকোপও বণিত হইতোছ। যথা বাঁয়ু বর্ধাকালে 
( জলবর্ষণ-কাঁলে ) হেমন্তকালে অর্থাৎ ঠাণ্ডার 

মময়ে, বিকালে, (অপরাহে) রাত্রিশেষে এবং তুক্ত- 

দ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় গ্রকৃপিত হয, (8) 
শরৎকালে, গ্রীষ্মের দিনে, মধ্যাহ্ন, অবান্তর 

আহারীয়-দ্রব্যের জীর্ধ্যগাণ অবস্থায় (অর্থাৎ 

যৎকালে আহীর্ধ্য-বস্ত জীর্ণ হইতে থাকে) পিত্ত 

প্রকুপিত হইয়া থাকে । (৫) 
এইরূপ শতকালে (ঠাঁার দিনে) বসন্ত- 

ধতৃতে ভোজনমাত্রেই এবং গ্রভাত ও প্রদৌধকাঁলে 
শ্লেম্বা প্রকৌপ-লাভ করে। | 

এই নকল কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকৃপিত 

হইয়। কালাদির সাহায্যে এবং আনুষঙ্গিক. কারণ 
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পরম্পরায় লব্ধবল হুইয়! অগ্রতিক্রিয় হইলে অশ্ব- 

শরীরে বিবিধ রোগ জম্মাইয়! থাকে। 
আর এই মকল কারণ-সমষ্টির বিপরীত গুণ- 

বিশিষ্ট দ্রব্যের মেবন) পান ও বিপরীতক্তিয়া 

অবলম্বন ইত্যাদি দ্বার এ বাতাদি প্রশমিত হইয়া 
থাকে। শান্ত্রমার্গানুনারী বিচক্ষণ অশ্ব-বৈগ্ঠগণ 

এই চিকিৎসা-সত্র দ্বার কল রোগেরই চিকিতসা 
করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। (৬) 

০০ ডাই চারার 



অফ্টাবিংশ অধ্যায় 
স্পা ৩৩৫৮ 

ব্যাধি-নির্দেশ 

রোঁগমকলের কারণ লক্ষণ, ও চিকিৎম নির্দেশ 
করিতে হইলে মচরাচর অশ্ব জাতির যে কতকগুলি 
রোগ হইয়া থাকে, তাহাদের বর্ণনার ক্রম অর্থাৎ 
সূচী দেওয়! আবশ্বীক। এ বিষয়ে এই অধ্যায় 
লিখিত হইতেছে । 

মুখরোগ, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, লিঙ্গিত 
(খোড়ান), কর্ণরোগ, কান, শ্বাস, হিকা, ব্রণ (ক্ষত, 
ঘা!) দিংঘাণ (নাসিকা-দবারে সদ্দি হওয়), কোষ্ঠ- 
রোগ (পেটের দোষ), পদরোগ, স্বর, অজীর্ণ 
অতীমার, শুল, উদাবর্ত (মল মূত্র বদ্ধ হওয়া) 
্রন্বম (কৃজতাজনক রোগ), ক্রিমিকোষ্ঠ ( পেটে 
ক্রিমি হওয়া), মুত্ররোগ, মলের রোগ, কুষ্ঠ, 
শোধ, অগুরোগ, গনীত রোগ (যাহা অশ্বদিগের 
লিঙ্গে হয়), উদর, অর্শঃ। উৎকর্ণক (কাণ 
খাড়া করিয়া রাখা) অন্দিত (বাতব্যাধি-বিশেষ ), 



অফ্টাবিংশ অধ্যায় ৫ 

মন্যাত্তস্ত ( ঘাঁড়ের শিরার স্তস্ত ) হনুগ্রহ (চোয়াল 
ধরিয়া থাকা, বাতব্যাধিবিশেষ )) আক্ষেপ 

( খেচুনী,) মৃগভন্ত, মন্যাচালী, ম্বগ, কপোতক, 
নিষাদ, একাঙ্গনঙ্গক (এই গকল রোগ বাঁতব্যাধির 
অন্ততৃক্ত ) পৃষ্টগ্হ (পৃষ্ঠ ধরিয়া থাকা বাতব্যাণি 
বিশেষ) ভ্রামিতাঁ্ষ, (বাঁতব্যাধির আন্ততৃ ক্র), উদ্মাদ- 
গ্রহদোষ, শোধ (যক্ষা), বাতনলাসক (এক প্রকার 

শোথরোগ ) লবণ-ব্যাপদ (অধিক লবণ ছোঁজন- 

জনিত যে রোগ, ধান্যব্যাপদ্ ( অধিক ধান্য ভোজন 
জন্য যে রোগ ), স্থরা-বাপদ্ (মান্রাধিক্যে স্বরাপান 
নিমিত্তক রোগ), হুগ্ধব্যাপদ্ ( অতিশয় দুগ্ধ পান 
জন্য রোগ), বিধদোষ, অপন্মার (মুচ্ছাবিশেম ) 
ধটপদীলক্ষণ ( এক প্রকার ফড়িউ খাওয়ার জন্য 

রোগ )। 

্যাধিগণের নাম নির্দেশ করা হইল। ইহাদের 
কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। 
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সর শিপ 

মুখরোগ (১) 

অশ্বদিগের মুখে এই কয়েকটা রোগ হইয়া 

থাকে | যথা,উপকুশ, আলেশ, জিম্বান্তত্ত 
অলাবুক) প্রসুন নামক দন্তরোগ, গলগ্রহ, মুখগাঁক) 

অধিদন্ত, রোহিণী, উপজিষ্বিকা, গণ্ডরোগ, ও্- 

রোগ, গলশানুক। 

উপকূশ দত্তরোগের 'লক্ষণ 

যে রোগে দন্ত মকল নড়িতে থাকে) কিন্তু 

দীতের মাড়ি সমানই থাকে অর্থাৎ দস্তের মাড়ির 

মাংন গলিত হয় না অথচ তাহ! হইতে রক্ত পড়িতে 

থাকে, ঘেই রোগকে উপকূশ নামক ঠাতের রোগ 
বলে। 

যদি হনু অর্থাৎ চোয়ালে দত্ত উদ্গত, ও সেই 
দস্ত ভিতরদিকে জরমশঃ বদ্ধিত হইয়। 'অশবের 
আহীরে ও পানে কষ্টদায়ক হয়, অশ্ব হুঃখিত হইয়া 
বিমাইতে থাকে, জর্জরম্বরে ( ধরা-ধরা! আওয়াজে ) 
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কাঁলিতে থাকে, এবং ভ্রমশঃ আঙ্বের বলহান হয। 

তবে মেই রোগকে আলেশ কহে। ইহা শ্রেশ্সা 
ও রক্ত-প্রকোপ জন্য হই থাকে । 

জিন্বান্তস্তরোগ অর্থাৎ লিম্বার রোগের লক্ষণ 

থে ঘোড়ার জিহ্ব| ফুপিয়া উঠে ও জিষ্কা। ছোট 

ছোট ফুদ্ধুড়িযুক্ত হয় এবং তাঁহ! হইতে সর্বদ| ক্লেদ 

নির্গত হইতে থাকে, তবে সেই রোগকে জিন্বাস্বন্ত 

অর্থাৎ জিহবারোগ বলে। 

অলাবৃক অর্থাৎ তালুতে যে রোগ জন্মায়, 

তাহাঁর লক্ষণ 

যে রোগে অশ্বের মুখ অতিশয় দুন্ধি হয ও 

তালুদেশ ফুলিয়! উঠে এবং সেই কারণেই শশ 
খাদ্য দ্রব্যও (ঘাস, আদি) গ্রহণ করিতে অক্ষম 

হয়, সেই রোগকে অলাবৃক সর্থাৎ তালুর রোগ 
বল! যাঁয়। ্ 

যেঅশ্বের ওঠ ও তালু এবং মুখ শ্যাববর্ণ 
(সাদা লালে মিশান বর্ণে ভরা ) আর দাতের মাড়ি 

[বশীর্ণ (গলিতপ্রায়) এই কারণেই ঘে অশ 

আহারায় দ্রব্য ভাল করিয়! খাইতে পারে না, মেই 



৮ অশ্ব-বৈভক 

মন্থকে প্রসুননামক মুখগীড়ায় পীড়িত বুঝিতে 
হইবে। 

আর যে রোগে অশ্বের ছুই দিকের চোয়ালেই, 
গলার মধো, গালের ভিতর এবং জিহ্বা-মূলে শে|থ 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলগ্রহ কহে। 

অশ্বদিগের মুখপাক নামক মুখরোগে হক, 
( ঠোটের বাহিরের স্থান) ওষ্ঠ ও তানুদেশে ক্ষত 
উৎপন্ন হইয়া মুখকে বিবর্ণ ও দুষিত করে। 

যদি দাতের উপরিভাগে এক বা অধিক দন্ত 
বাহির হয়, তাহা হইলে তাহা অধিদন্ত নামক মুখ- 
রোগ বলিয়া বিখ্যাত হয়, এই. রোগে ঘোড়। ভাল 
করিয়া চর্ববণ করিতে পারে না । কাজেই অল্লাহারে 
দূর্বল হয়। 

যাহার চক্ষুর কালমত ভাগ ( গোলক ) ফুলিয়। 
উঠে, গলায় শোথ লম্বমান হয় (গলার ফুল 
নামিয়! পড়ে ) আর ভাল ঘাস পাইলেও যে অস্ব 
খাইতে চেষ্টা করে' না, তাহার রোহিণী রোগ 
হইয়াছে, জানিতে হইবে। ৰ 

অশ্বজাতির উপজিহ্বা নামক মুখরোগে জিন্বার 
শিশ্মভাগ ফুলিয়া উঠে, অর্থাৎ জিহ্বার নিঙ্গে সূনা 
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২ 

নামক স্থানে শোগ উৎপন্ন হয়, আর ঘদি ছিহ্বার 

উপরিভাগে এরূপ শোথ দেখা যাঁয়, তবে তাঁহাকে 

অধিজিহ্ব বল! যায়। 

গালের ভিতরে গণ্ত (গাঁড়) হইলে গণ্তারোগ 
|র ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠিয়া কড়ি দারা বাণ হইলে 

এবং তাহা ক্ষতন্ূপে পরিণত হইয়া কোন অংশ 

স্ুচিত ও কোনও অংশ কঠিন হইযা গেলে 
তাহাকে ওষ্ঠরোগ নলে। 

মার এক প্রকার অশ্বজা(তর মুখরোগ হইয়া 

থাকে ইহার মাম গল-পালুক, এই রোগে গলার 
ভিতর ফুলিয়া উঠে।, ঘাস প্রতৃতি চিনাঁউয় 
গলিতে গেলে বেদনা বোধ হওয়।য মশ্ব তাহা 

উদ্দিগারণ করে এবং কামিতে কামিতে মহাকন্ট 

অনুভব করে। 

এই যে সকল মুখরোগের লক্ষণ বলা হইল, 
ইহারা কফ ও রভতদোষেই জন্মিয়া থাকে ইহাদের 
চিকিৎসা ক্রমশ বলা যাইতেছে । হাঁশা করা 

যা, এ চিকিংসা ছারা অশ্বদিগের এই মকল 

মুখরোগ উপশমিত হইবে। 



১ অঙ্থ-বৈস্তাক 

তাঁলুরোগের চিকিৎম! 

বুদ্ধিমান্ চিকিত্সক প্রথমেই অশ্বদিগের মুখ- 
ব্যান করাইয়া তালুর যে স্থান ফুলিয়া আছে, এ 
স্থান ছুরির দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিবেন এবং তালুতে 

যে শির! আছে তাহা'ও ফুঁড়িয! রক্ত বাহির কাঁরয় 
দিবেন অথবা একটি লোহা অগ্নি দ্বারা লাল করিয়। 
এ তালুর ফুলাস্থান দগ্ধ করিয়া দিবেন। 

জিহ্বারোগের স্কিৎুম| 

জিহ্বাস্তম্তরোগে জিহ্বাকে বাহির করিয়া বিশেষ- 
রূপে ধৌত করিতে হইবে, 'গরে লবণপ্ত'ড়া, শা, 
মরিচ 'ও শ্বেতসরিষার গুড়া দিয়া ঘর্ধণ করতে 

হইইবে। চিকিৎসক রক্তত্রীব জন্য ভেদ বা ছেদ 
করিলে এ দিন ঘাপ)দাঁনা, জল খাইতে দিবেন ন|। 

এইরূপ জিহ্বারোগে ঘর্ষণ গিলে এ দিন ঘাস 
দান! জল খাইতে দিবেন না। পরদিন প্রাতঃকালে 
পিপল, শু ঠ, পুরণ! অর্থাৎ সেপুণো, বচ, মজিনা- 
মূলের ছাল, করঞুছাল, নিমপাঁত, বনভাদুলে অর্থাৎ 

বলাডুমুর এই গকল দ্রব্য মমান ওজনে লইয়া চূর্ণ 
করিয়। মদ্যের মহিত খাইতে দিবেন। পরে শুষ্ক 



উনত্রিংশ অধ্যায় ১১ 

থান এবং নিমপাতা ও করঞ্জছাল দিদ্ধঈল ছাকিয়া 

পাঁন করিতে দিবেন। অনন্তর শু ঠ) পিপুল, মরিচ 

এবং তৈলমিশ্রিত হিত মুগ বা ( বনমুগ) খাইতে 

দবেন। যতদিন না জিহ্বার রোগ ভাল হইবে, 

ততদিন এরূপ খাইতে দিতে হইবে। যে দাত 
সকল নড়িবে ও যে দাতের মাড়িতে রক্ত পড়িবে 

ন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ গাকুড়, বট, খয়ের, কর) অর্জন, 
গাকন্দ কিম্বা নিমের শাখা থেতলাইয়া শুট) 

পিপুল, মরিচ ইত্যাদি কদর্য চরণ দিয়। মেই 
মকল দাঁত ও মুখ মার্জন করিয়! দিবেন, গোমুত্র 

দ্বার! মুখধৌতকার্ধয নির্বাহ হইবে। 
আর যে স্থানে শোথ (ফুল!) আঁছে। নেই 

স্থানে শুঠ, পিপুল) বট, আদ ও মরিমা এই নকল 

দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। 
এই সকল অগদিগকে গ্রিফণার ( আমলা) হরা- 

তকী ও বহেড়া) কাথে শোধিত গগগণু গুঘরধনূপে 
খাওয়াইতে হইবে, খাইবার জগ্ত যব দিবেন, কদা» 

মাধকলাই দিবেন না। 
অধিদন্ত রোগে মাড়াশ দিয়া নেই দাতটা 

তুলিয়া ফেলিবেন এবং পূর্বোক্ত চিকিৎসা পরিবেন। 



১২ অশ্ব-বৈস্ভক 

দাতের মাড়ির উপরিভাগে প্রলেপ দিবেন | আর 
ক্রমি দন্তে ক্রিমিকর্তৃক ভঙ্গিত ( অর্থাৎ নষটগ্রায়) 
দন্তগুলিও তুলিয়া দিবেন এবং পরে প্রলেপ 
ইত্যাদি ব্যবস্থা! দিবেন 



ত্রিংশ অধায় 

অক্ষিরোগ 

অনন্তর নেতররোগের লক্ষণ ৪ চিকিতম| কথিত 

হইতেছে। পূর্বেবে মুনিগণ ঘেরূপচাবে কীরন 

করিয়াছেন এগ্রন্থে মেই রূপেই বলা হইতেছে । 

লআান) প্রপন্নাঞ্গ, বীত্র্যগ, তিমির ঘুগ%্ক, 

মুগ্ধজাল, পটল, বুদবুদ, পুঘআব, কাাক্ষ, রক্ভ- 

আব, চিপিট) বন্মনরোগ, ও মভিগান্দ (চোক ৯71) 

এই ঘকল রোগ নেবে হই! থাকে। ইহার কারণ 
দুনিত বায়ু, পি ৫ কথ উহ্থাপিগের লক্ষণ এ 
চিকিৎমা আনুপুর্বিবিক ভাবে বলা যাইতেছে | 

বাতিক চক্ষুরোগের পিএ 

( বাখুর জগত চচ্ষুতে যে রোগ হয ঠাহার লর্গণ ) 

, যে রোগে একভাবে বহুক্ষণ চাহ্ঘা থাকিলে 

অশ্বদিগের ৮গু হাতে নিল গল পচতে একে) 

তাহাকে তোয়আবা রোগ ধলে। 



১% মশ্ব-বৈষ্ঠাক 

চক্ষুর জলগড়ার চিকিৎসা 

আমলা, হরাতবী ৪ বাহুড়া ইহাদের দ্বারা ঘৃত 
গাক করিতে হইবে এবং মেই ঘৃত ছাঁকিয়া লইতে 
হইবে। উহার নাম ভ্রিফলা ঘৃত। 

দৃতপ্রন্তুত-প্রণালী 

ঘতের পরিমাণ /১ এক মের। আমলা) 

হর্াতকী, বহেড়া ( গ্রত্যেক /১।০ এক সের চারি 

ছটাক,)/১৬ মের জল দিয়! পাক করিতে হইবে 
ও চারিমের জল থাকিতে নামাইয়া সেই জর্ল 
ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে এ চারি দের পক 
জল দ্বারা শিলে বাট। অমল! পাঁচ ছটাক, হরাতকা 

পাঁচ ছটাক, বহেড়া পাচ ছটাক পূর্ব্বোন্ত ঘ্বতে 
পাক করিতে হইবে। ঘখন জল মরিয়। যাইবে 
এবং এ নকল বাঁটা আমলা), হরাতকী, বহেড়া 

হস্তদ্বারা বাতির মত পাঁকাঁন যাইবে এবং এ পৰ- 
ঘৃত আগুনে ফেলিয়! দিনে পট্পট শব্দ করিবে 
না, তখন জানিবে যে, দৃত ঠিক পাক হইয়াছে 
তখন এ ঘ্ৃত নামাইয়া ছাকিয়া চক্ষুতে লাগাইতে 
হইবে। 



ত্রিংশ অধ্যা ১৫ 

চক্ষুতে লাগাইবার প্রণালী 

ঘোঁড়াকে মাটাতে খোয়াইতে হইবে, তাহাণ গৰ 

দৃঢ় করিয়া বাধিতে হইবে | গ্রে টা খলিমা ছাহার 

গর অর্থাৎ চক্ষুর পাতার চারিদিকে বাটা 

কলায়ের ঘেরা দিতে হইবে তাহাণ পর উপপিলিখিত 

্ুত চক্ষুতে টালিয়। চক্ষু পূর্ণ করিয! দিনে আথবা 

শুদ্ধ কীচা-ছুপ্ধ দিয়া চক্ষু পুরণ করিয]। দিলে ৭ 

জলগড়| বদ্ধ হইবে | মথব! বোটাকে না শোয়।ই।| 

এ প্রস্তুত গত তুলার দারা ঠগাইথা চক্র উপাণ 
দিয়া একটী গটি বাঁধিয়া দিবে ও মধো মধ্যে ৪ দু? 
দ্বারা গটি ভিজাইয়। দিবে 

নীল রঙ্গের চন্দাঞুল, রভচন্দন, কালা 

ইহাদের প্রত্যেকের ওজন মান, জলদারা উত্ভগ- 
রূপে পেধণ করিয়া বাতির নত গ্রন্তুঃ গণিতে 

হইবে। 

লাগাইনার প্রণালা 

এই নাতি জলে ঘমিয। গাদরার গল দিয়। 

চক্ষুর মধ্যে) মধ্যে মধ্যে াগা ইরা দিতে হইব
ে, এই 



১৬ অশ্ব-বৈষ্যাক 

গঞ্ভানে ঘোড়ার তিমির রোগ ও চোঁথে ঈলপড়া বন্ধ 
হয়। 

গ্রমন্নান্ব_-অথাৎ চক্ষুরোগবিশেদ 

যে রোগে ঘোড়ার চক্ষু ভাল থাকিলেও দেখাত 
গাঁয় না, মেই রোগকে গ্রমন্নান্ধ বলে। এই রোগ 
ভাল হয় শা, তথাপি ইহার চিকিৎসা বলা ইইতোছে। 
পূর্ব্বোভ নাল দি, রক্তচন্দন ইত্যাদির দারা যে 
বত্তি অর্থাৎ বাতির আঁজন দিবার কথা পর্বে ( জল- 
পড়া রোগে ) বলা হইয়াছে, তাহারই কাঁজল দাত 
হইবে। 

রাতকাণা-চক্ষুরোগের লক্ষণ 

যে রোগে ঘোঁড়া দিবামে বেশ দেখিতে পায়, 
কিন্তু রাত্রিতে দেখিতে পায় না, সেই রোগকে 
রাতকাণ! বলে। 

রাতকাণার চিকিৎসা 
স্টিম, হরিড্র, মধূ, 'গড়, ও রগাপ্তন একত্র 

পেষণ করিয়া বাতি তৈয়ার করিবে। বাতি তৈয়ার 
করিয়া উহা! মধু দিয়া ঘসিয়া পালকে করিয়া চক্ষুতে 
লাগাইতে ইইবে। 



ত্রিংশ অধ্যায় ১৭ 

অপর একটা রাতকাণার উষধ 
একটকরা গরদের কাপড় ৭বার বা ৮বাঁর 

দুধ ও ঘত দিখা ক্রমান্বয়ে মর্থাং একবার দ্ধ 
দিয়া শুকাইতে হইবে এসং একবার ঘত দ্যা 
শুকাইতে হইবে, এইবপ ৭৮ বার দেশী মাদের 
ছিল্কার দ্বারা ভিজাইঈয়! শুকাইয়া লইতে হইবে। 
পরে বেশ করিয়া ঘ* মাখিয়! পলিত। প্রস্তুত করিয়া 
স্বালাইতে হইবে, অনন্তর হাহার উপর একটী 
তামার পান্র এরূপভাবে ঢাকা দিতে হইব, যাহাতে 
এ তামার পাত্রে কাজল পড়ে, এ কাজল তামার 

ত্র হইতে লইয়া ঘোড়ার চক্ষুতে দিতে হইবে 
এই কাজলে রাতকানা, দল পড়া, প্রমন্ান্ধ ও 
তিমির রোগ ভাল হয় উপধুক্ত কাল এবং 
পূর্ববোস্ত অঞ্জন দীপের সুষ্মা লাগইবার শলাকা 
দ্বার। লাঁগ।ইলে ভাল হয়। 

তিমির বোগের লক্ষণ 

যেরোগে ঘোড়া কখন বেশ দেখিতে পায় 

এব? কখনও বেশ দেখিতে পায় না এই রোগকে 

তিমির বলে এই রোগ ভাল হয়, ইহার চিকিদা 
পূর্বেই বল! হইয়াছে। 

৩ 



১৮ অঙ্ব-বৈষ্ঘক 

পিত্ত জন্য চক্ষুরোগ 

কাচবোগেব অর্থাং ছানিপঢার লক্ষণ 

যে রোগে ঘোড়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! নীচের 

দিকে মূখ করিয়া থাকে ও চচ্ষু ২টা ফুলিয়! যায় 
এবং চঙ্ষু হইতে গরম জল নাহর হয়, পরে চক্ষু 
হঠাৎ মাঁদা হইয়া যাঁর, এই রোগকে কাঁচ রোগ 
বলে। 

চিকিৎসা ও গুষধ 

পুগুরিয়া কাঠ (যাহা বেণের দোঁকানে মিলে) 
রক্তচন্নন, যষ্টীমধু, লোধছাল, এই সকল দ্রবা 
গ্রত্যেকে %* আধ পোয়া, জল /৮ সের এই নকল 

দ্রব্য পিশিয়া এ জলে গুলিযা দিতে হইব, এই 
প্রস্তুত জালে চক্ষু বোয়াইলে চক্ষু-ফুলা! কমিবে ও 
চক্ষু খুলিবে। 

অপর যথা_-কেবল য্টীমধু %, অর্দ পোঁয়া 
গিশিয়া জলে গুলিয়া এবং, তাহাতে গোমৃত্র /৮ 

মের মিশাইযা লইতে হইবে। এই জলে চক্ষু 
ধোয়াইলে চক্ষুর ফুল! কমে এবং চক্ষু খুলে। 

রক্তচন্দন, বেণামূল, যষ্টামধু প্রত্যেকে %, 



ত্রিংশ অধ্যায় ১৯ 

অদ্ধ পোয়া, /৮ ছাট সের জলে গুলিমা ন ছল 
পাঁন করিতে দিবে । জলগড়া রোগে শিরা বিদ্ধ 

করিয়। দিলে বিশেষফল হয় 

গিরিমাটি, শঙ্ষচ্র্ণ, যঠীগ্, লোধছ|ল, নীল- 
ন্তদি, প্রত্যেকে সমভাগ, আগ্লার রস বাহর ফি 

ছাঁকিয়া উপরি লিখাত সকল দণা এ আমলার 
রস দিয়া শিলে পেষণ করিয়া রৌদে শুকাইয়া 
লইতে হইবে। হনন্তর 'ই চূর্ম যে পারমাণ, সেই 
পরিমাণ সাদা মন্মা লইগা গিশিত করিতে ইহবে! 
এ |মশ্রিত চুর্ণে বাতি প্রস্ত করিয়া ঘমিয়া আাঙ্ন 
দিতে হইনে। 

জাম, অজ্জুন, গামলা, বট ইহাদের ফুল যাহা 

পাওয়া যায় এবং উহাদের ফল চুর্ণ করিগা এ 
মিলিত চূর্ণ €* অদ্ধ গোযাপুত ও মধু দিযা 
ঘোড়াঁকে খ।ওয়াইতে ইহা. 

ঝাল কি টক ছিশিঘু থাইত দেওমা হইবে না 
'অর্থাৎ তিস তৈল, আদা, পেঁয়াজ) শুন, গাজোর 

খাইতে দিবে না। 
পিন জন্য চক্ষুরোগে ঘোড়ান চক্ষু লাল, হলদে, 

নীল রং হয়। ইহার চিকিৎসা পূর্ব-লিখিত হইবে। 
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কফজন্য চক্ষুরোগ 

অশ্বদ্িগের ঘে বোগে চক্ষুর দুই কোণের মাংস 

বৃদ্ধি পাইয়া চক্ষু টাকিয়া ফেলে, সেই রোগকে 
প্রচারক বলে । 

প্রচারক রোগের চিকৎদা 

ঘোড়াকে শুযা ইয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া চিকিৎ- 
মক বড়িশ অর্থাৎ বক্র অস্ত্র দ্বার! চক্ষুর পাতা 

টানিয়া উল্টাইয়া তীক্ষ অস্ত্র দ্বারা কোণের 
মাংদ সতর্কভাবে কাটিয়া ফেলিংনন | (যেন 
চচ্ষুর তারার কোণে আঘাত নালাগে) পরে মধু 

ও মৈম্ধবলবণচূর্ণ চক্ষুতে পুরিয়া দিবেন, অনন্তর 
চক্ষু ধোয়াইয়া দিয়া শঙ্খদেশের মর্থাৎ কাণের 
পার্খের কপালের নীচের শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবেন। 

এই রোগে কুড়, বট, চৈ, শুঠ) পিপুল, মরিচ 

ইহাদের চূর্ণ মিলিত %. অর্ধ পোয়া দৈন্ধবলবণচুরণ 
%১ অন্ধ পোয়া, মদ /২ সের একত্র মিশ্রুত 
করিয়া খোড়াকে পান করাইতে হইবে 'এবং 
ঘোড়াকে বাতীসশূন্য স্থানে রাখিতে হইবে । 
খাইবার জন্য ুর্ববাধাস দেওয়া ভাল। যাহাতে 
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পেট ভাঁর হয়, এরূপ খাইনার জগ পথ্য 
নহে। বিশ্ষেতঃ মিষ্টি 'জনিস গুড় গ্রভ'ত দেওয়। 
নিষিদ্ধ। 

চক্ষুউঠারোগের লক্ষণ 

এই রোগে ঘোঁড়ার চক্ষু হইতে জল পড়ে) চক্ষু 

ফুলিয়া উঠে, চক্ষুর মধ্যভাগ কাচর ন্যায় সাঁদা 
হয়। 

চিকিংম। 

পিপুল, লোধছাল, কটকা, আমলা) হরীত কী, 

বহড়া, নিমছাল) গ্রতোকে %০ অর্ধ পোঁযা গোমত্র 

/৮। মের এই গোমুত্রে এ মক্ল দন্য পাক করিয়। 

এক চতুর্থাংশ অথাৎ /২ দের থাকিতে নামাইয়া 

ছাঁকিয়া লইতে হইবে। অঙ্লা গরম থ|কিতে তাহাতে 
কিছু মধু গিশাইয়া এই গোমুণ দ্বারা চক্ষু 

ধোয়াইতে হইবে | | 

মরিষার তৈল, /8 সের পূর্বোক্ত গিগুল, 

লোধ ছাল ইত্যাদি গ্রাত্যোকে /১% এক মের শর্দ 

পোঁয়! ৬৪ সের জল দিয়! এই পেপুল ইত্যাদি দ্রব 

পাক করিতে ইইবে। যখন জল |১ সোল সের 
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থাকিবে) তখন নাঁমাইয়া ছাকিয়। লইতে হইবে, 

পরে বিড়ঙ্গ /১ মের পেষণ করিয়া পুর্ববোন্ত 1১ 

মোল মের পাক করা জল দিয়া তৈল পাঁক করিতে 

হইবে। পাঁক করিতে করিতে যখন জল ন| থাকিবে, 
পূর্ব্বোন্ত বাটা বিড়ঙ্গ /১ তৈল ইহাতে তুপিয়া হাতে 
করিয়া প|কাইলে বাতির মত পাকাঁন যাইবে এবং 

এ পাক করা তৈল আগুনে ফেলিলে ফোন শব্দ 

করিবে না) তখন নাগাইয়া ছাঁকিয়। লইতে হইবে। 

এইরূপ ঘুত /৪ সের, বিড়ঙ্গ /১ সের জল 
|৬ যৌল মের একত্র পাক করিয়া লইলেও হইতে 

গারে। এই দুই একার ঘৃত ও তৈল ঘোড়াদিগের 
নাঁপিকায় মধ্যে মধ্যে দিতে হইবে । 

মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ। সৈন্ধবলবণ ইহাদের 

প্রত্যেকের ওজন সমান, এই নকল দ্রব্য উত্তমরূপে 

কাপড়ের দ্বারা ছাঁনয়া লইয়া তামার পাত্রে রাখিয়া 

গোঁমুত্রের দ্বার ভিঙাইতে হইবে। পরে রৌদ্র 
শুকাইতে হইবে। এইরূপ বারংবার রৌদ্রে শুকাইয়। 

লইয়া খুব শুষ্ক চুণ করিয়! কাপড়ের দানা ছানিয়া 
লইতে হইবে। এই চূর্ণের অগ্জনে কফঞন্য, 
সকল প্রকার চক্ষুরোগ ভাল হয়। 



তরিংশ অধ্যায় ত্ঙ 

রঞ্জন চক্ষুরোগের লক্ষণ 

আশ্বদিগের রক্ত জনা চক্ষু উঠায় মমস্ত চক্ষু ন। 
তিন ভাগ বা অর্ধেক লাল হথ। চক্ষু জ্বালা করে, 
যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু হইাতে জল পড়ে অথবা চক্ষু 
হইতে রক্ত পড়িতে থাকে এই রোগকে র্তআর 
বলে। যে কোনও প্রশারে চক্ষুতে শাঘাত 
লাগিলে বা অস্ত্র করিবার মগয় চক্ষুতে কোন- 
ূগ আঘাত প্রাপ্ত হইলে অথবা মাথায় আঘাত 
লাগিলে রক্ত জন্য চক্ষুরোগ হইতে পারে, এইন্ধপে 
টক্ষুতে যে যে রোগ হয় তাহার নাম রক্তমন্ছি, ৪ 

মণ্ডক | 

চিকিৎসা 

রাখাল শশার মুল বেদেদের শিকট পাওয় যাঁয়। 
তালীশপত্র, যষ্ঠীমধু, মগ্রিষ্ঠা, হরিদা, তগর- 
পাছুকা অভাবে [সউলিছোপ, মুর্বামুল প্রত্যেকের 
ওজন লমান মিলিত। %/ৎ অন্ধ পোয়া ইঠ] পেমণ 
করিয়া ঠা জলে গুলিয়া ইহ। দ্বারা চক্ষু ধোযাইয়। 
দিতে হইবে। তাহার পর নিম্মলিখিত আজন 
লাগাইতে হইবে। 
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আজন 

বহড়া ফলের শাম, লোধছাল, গামারের ফল, 

ঘষ্টিমধূ, চিনি, গিরিম।টি, রগাঞ্জন (রং) ইহাদের 
প্রত্যেকের ওজন মমান, এই গকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া 
কাপড়ে ছাকিয়া লইতে হইবে পরে উপযুক্তগত 
মধু দিয়! পেষণ করিয়া বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে। 
এঁ বাতি জলে ঘষিয়া সাদার শলাকার দ্বারা (অর্থাৎ 

সীসাঁর কাঠির দ্বারা ) লাগাইতে হইবে। 
আর এক প্রকার আনন 

হরিতাল, চুণের জলে, অথবা কুমড়ার জলে 
ভিজাইয়া! একদিন একরাত রাখিতে হইবে। 
গরে জল হইতে তুলিয়া লইয়! শু করিয়! 
উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এই 
হরিতাল-চুর্ণ ছাকিয়। লইতে হইনে। এই হরিতাল- 
চু, মন্িষ্ঠা, লোধছাল, বালা, রেণুকা, কুড়, বেণীমূল, 
মনঃশিলা) (মনছাল) এই সকল দ্রব্যের ওজন 
প্রত্যেকের মমান জল দ্বারা পেষণ করিয়! ছায়ায় 

শুকাইয়। বাতি প্রস্তত করিতে হইবে।. 
এই বাতি জলে ঘধিয়৷ সীমার কাঁঠির দ্বারা 

ঘোড়ার চক্ষুতে দিতে হইবে। 
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পটলের লঙ্গণ 

অশ্বদিগর যে রোগের চক্ষুর উপরিভাগে ব| 
অধোঁভাগে যে পটল বা পর্দা পড়ে এবং তাহার 

দ্বারা চক্ষুৰ মধ্যভাগ ঢাকিয়! গেলে, তাহাকে 'পটল। 

বলে। এই গটলবোগ পিন্ত হইতে জখিলে গাছের 
পাঁতার রঙ্গের মত বা নীলরঙ্গের মত হধ। বায়ু 
হইতে হইলে লাল হয়, কফ জন্য হইলে ঈষং 

হরিদ্রাবর্ণ ঘন এনং সাদা রঙ্গের হয়, আণ বাঁ়ুপিল্ত 
ও কফ অর্থাৎ সন্নিপাত হইতে হইলে নকল রং 

মিশিয়া এক প্রকার রং হয় অর্থাৎ লঙ্কীর্ণ বর্ণ 
হয়। এই শেষের লিখিত অর্থাৎ মম্নিপাতজনিত 
পটল ভাল হয় না। বিশেষ চেন্টা করিলে প্রথম 

অবস্থায় কিছু ভাল থাকে। রক্তজন্য পটল-রোগে 

কাল রং হয়। 

চিকিৎসা 

মকল প্রকার পটল অর্থাং পর্দাপডা রোগে 

শিরাবিদ্ধ' করা প্রথম চিকিৎসা । শিরাবিদ্ধ করিতে 

হইলে অশ্রুপাত (অর্থাৎ এই গ্রন্থে দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে বর্ণিত চক্ষুর নিম্নভাগ যে স্থানে চক্ষের জল 

8 
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গড়! ইয়া পড়ে ) প্রপাণ অর্থাৎ উপরিভাগের ঠোট, 

ললাট অর্থাৎ কপাল, আর শঙ্ব (কাণের নিকট- 

বন্তী চ্ষুর কোণের ছুই অস্ুগ দুরের স্থান) এই 
কয় স্থানের শিরাবিদ্ধ করিতে হয়। 

শ্লেয়্াজণিত পটলরোগে নিম্নলিখিত আঁজনটি 

বিশেষ উপকারী_ মধু ও সৈন্ধব লবণ ঘনিয়া আজন 

দিলে এবং মধু, খৈন্ধব লবণ গোমুত্রে পেষণ করিয়া 
আজন দিলে ফল হয়। 

তুতে ও গারাবত-বিষ্ঠা নমান ভাগ, উভয়ে 
একত্রে পেমণ করিয়া ছোট একটি ছাণ্ডের ভিতরে 
রাখিতে হইবে, পরে এ ভাত্ডের মুখে একটি ঢাকনি 
দিয়া তদুপরি মাঁটিণ প্রলেপ দিয়া শুকাইতে 
হইবে। ১৫1১৬ থানি ঘুটা দিয়া এ ভাওটা 

গোড়াইতে হইবে । আগুণ নিবাইয়া ভাঁও ঠার্থা 
হইলে এ তু'তে বাহির করিয়া লইতে হইবে । 

এ তুতে এবং দৈন্ধব লবণ, শোধিত হরিতাঁল 

(পূর্বের হরিতাল শোধনের কথা বলা হইয়াছে । ) 
মনছাল, মরিচ (প্রত্যেকে মমান) ভাগ 'গোমৃত্রে 

পেষণ করিয়া মধুহ আজন দিলে পটলরোগ ভাল 

হয়। এই আজনের দাগ মাং কীল (অর্থাৎ 
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চক্ষের কাঁল অংশের মধ্যে মাংসের পিণডের মত যে 

রোগ হয়)। রৌগও ছাল হয়। বায়ু জগ্ঘ চক্ষু 

রোগে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া এই আজন দিলে ফল 

হয়। 

পিপ্জন্য ও রন্তজন্য পটলরোগের চিকিতৎম| 

পুরিয়া কান্ট, (বেণের দোকানে পাঁওয়া যাঁম) 

্টিঘধূ, শঙ্খ, মুক্তাগল্প, প্রবালভম্ম, গ্রত্যোকে 
মগান ভাগ, জলে পেষণ করিয়! বাতি প্রস্তুত করাতে 

হইবে। এই বাতি ছয়াতে শুকাইয়া লইতে 
হইবে, রৌদ্র দিতে হইবে না। আনন্তর এই 

নাতি জলে ঘময়! আজন দিতে হইবে। 

আমলা, ইরিতক্কী, নহড়া, চূর্ণ ( মকালে মিলিযা 

9/০ অর্ধ গোঁ), ঘৃত %* অদ্ধ পোষা, উভয়ে 

উত্তগরূপে মিশ্রিত করিয়া এই রক্ত ও পিন জনা 

ঘোড়াকে খাওয়।ইতে হইনে। 
চোঁথের পাতার রোগে 4 পূর্বে মাংলকাল 

এবং পিড়কা রোগে আন্তের দ্বার! ছেদ্শ টি 

লোধ ছলের গড়া ও সৈম্ধব লবণ টর্ণ দ্বারা আজন 

দিতে হইবে। 



২৮ অশ্ব-বৈষ্ক 

অশ্বাদঃগর চক্ষুতে পোক। হওয়! রেগ 
ট্ষুর কাল ভাগের উপর একটি পর্দ। পড়িয় 

তাহার মধ্যে পোঁক হয়, একটি পোঁক হইলে 
সেই রোগকে মুগ্ধরোগ বলে আর বহুপোক| হইলে 
“মুগ্জ জাল” বলে । 

তাহার মধ্যে একটি পর্দার মধো পোঁক। হইলে 
সেই পর্দা তৈলের মত বর্ণ হয়, দ্বিতীয় পর্দা ্ষটিকের ন্যায় হয়, তৃতীয় পর্দা রক্তবর্ণ হয়, চতুর্থ 
পর্দা তৈলের মত হয়। প্রথম পর্দায় পোকা ইইলে 
তাই! ভাল হয়, দ্বিতীয় পর্দায় হইলেও ভাল হয়) 
তৃতীয় পর্দায় হইলে বনু চেষ্টায় ভাল হয়, চতুর্থ 
পর্দায় হইলে ভাল হয় না। 

চিকিৎসা 

খোড়াকে ভূমিতে শেয়াইয়। বিশেষ্ূপে বাধিয়। ( যেন উঠিয়া ন| পড়ে) চ্ষু খুলিয়া চক্ষুর পাতা ছুইটা সচের দ্বায়া বিদ্বীকরতঃ সূতা দিয় বাঁধিয়া 
প্রমাণিত রাখিবে (যেন চ্ষু বুজিয়া না পড়ে)। 
অনন্তর চচ্ষুর জলপড়া নিবারণের জন্য শুদ্ধ কাপড় 
চক্ষুর নীচে ধরিবে) পরে দৃধ্যের দিকে চক্ষু রাখিয়া 
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শহরের পর্দা কাটিয়া ফেলিবে। কারের জন্য উৎপল- 
গত্র বা ব্রীহিপত্র শস্ত্র বাবহার করা হ্ঘা থাকে । 

শাস্ত্র তীক্ষ ধারটি বাদ রাখিয়! সমস্তভ।গ মৃা দ্বার 
বেষ্টন করিয়া লইবে। অশদিগের চক্ষুর কাল ও 
মাঁদা ভাগের মধ্যে শস্ত্গ্রয়োগ করিতে হয়। পরে 
অসুষ্ঠ অঞুলি দ্বারা চক্ষু গীড়িত করিয়। মাবধানে 
মুগ্তীক অর্থাৎ পোকা ও পর্দা আকর্ষণ করিয়া তং- 

্ষণাৎ জলে ফেলিয়া দিয়া দেখিনে, পোক। বাহির 

হইলকি না। ফলতঃ পোকা বাহির না হওয়া 

পর্যন্ত অন্য ওধধ দিব ন|| বাহির করিষা 
ওষধ দিবে। 

ওমধ এই-_. 

পোকা বাহির করিয়া গোমূত্র ছারা চক্ষুটি ধুইম। 
ফেলিবে, পরে ঘৃতপহ মধূ-_মিশ্রিত করতঃ চক্ষুটি 
পুরণ করিয়া দিবে) চক্ষুর উপর জাল্গ ভাবে 

একটি পটি বাঁধিয়া রাখিবে। ঢুমরাল, বটছাল, 

অশ্বথছাল, মন্লছাঁল, পাকুউছ্বাল, (প্রাত্যাকে মম।ন 

ওজন) জল দিয়া পেষণ করিয়া! সামানা গতসিশ্িত 

করতঃ চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিতে হইবে, ৩ দিন 
পরে উপরে বাঁধা পটি খুরিতে হইবে। মুগ্তীক- 



৩৪ অশ্ব-বৈষ্ ক 

রোগ্রে যে নকল শিয়ম লিখিত হইল, মুগ্তগল রোগে 
বিশেষভাবে মে নকল নিয়ম পালন করিতে হইবে । 
চক্ষুর মাঝের ঘা ভাল হইয়া গেলে পটল অর্থাৎ 
পর্দ| হওয়া রোগে যে মকল ওমধ লিখিত হইয়াছে 
তাহ! দিতে হইবে । 

তিলের তৈল /8 দের শালা, হরীতকী, বহড়! 

প্রাত্যাকে /২।%০ তোঁলা, উহথাদিগকে কুটিয়া ৬৪ 
সের জলে মিদ্ধ করিতে হইবে, যখন |৬ গোল গের 

জল থাকিবে) তখন নাম।ইয়] কাপড়ের দ্বারা এ জল 
ছাক্িয়া লইতে হইবে) পবে এ জলে পুপ্রিয়া কাঠ) 
যষ্টিমধূ, রক্তচন্দন গ্রত্যেক।/১ তোলা উন্তমন্ধাপে 

পেষণ করিয়া গুলিয়া দিতে হইবে । এই পাঁক করা 
জল ও পুর্বেনাক্ত তৈল /॥ মের একত্র পাক করিতে 
হইবে। যখন জল ন| থাকিবে, পৃর্ব্বোক্ত বাটা 
পুগুরিয়! কাঁ্ঠ ইত্যাদি তৈল হইতে তুলিয়া বাঁতির 
মতন গাঁকাঁন যাইবে এনং এপাক্ক করা তৈল 

আগুাণে ফেলিলে শব্দ হইবে না, তখন তৈল ঠিক 
পাক হইয়াছে জনিত হইবে । এই, তৈল 

কাপড়ের দ্বার! উত্তমরূপে ছাকিয়া ঘেড়ার নাঁকে 

নস্য দিতে হইবে। 



তিংশ অধায় ৩১ 

এই নকল ওদধ দিয়! ঘর্দি চক্র উত্তগনলে 
উপকাৰ না হয় তাহ। হইলে এই আগন দিবে। 

আন প্রস্তত-প্রণালী 

পপুল) দৈগ্ধবলবণ, শু) গিরিমাটি) বরুণ- 
ছাল, গোরুর দত, উটের ঈ[ত, মমুদ্রফেন। (ইহারা 
প্রতেকে ঘমান ) উত্তমরীপে চু করিয়া মধু ণ্যি। 
আাজন প্রস্তুত করিবে। এই গা গাজনে মুগ্ভারোগ ছাল 
হয়। এরূপ বইড| ফলের শাম মধু গ্যাি আজন 
+রিয়া দিলে মুগ্ধরোগ ভ|ল হয়। 

অশ্বদিগের চক্ষুর পাতার রোগ 

অশ্বদিগের যে রোগে চে।খের পাতা হইতে গণ্য 

বাহির হয়, মেই রোগের নাম বন্মুকুন্দ। 

চিকিৎমা 

বয়কৃন্দ রোগে শঙ্ব স্থানে, হঞ্রপাত স্থানে 
এবং কপালে মে শিরা "আছে, ? শিরা বিদ্ধ 

করিতে হইবে। 

আমলা, হরাতকী, বহড়া, গ্রত্যেকে ২৬॥ ঘাড়ে 

ছ|ব্বিশ তোলা এই মকল দ্রব্য উত্তমন্নপে চুর্ণ 



৮ জশ্ব-বৈস্ভক 

অশ্বকে প্রসুনন্ধামক মুখপীড়ায় পীড়িত বুঝিতে 

হইবে । 
আর যে রোগে অশ্বের ছুই দিকের চোয়ালেই;, 

গলার মধ্যে, গালের ভিতর এবং জিহ্বা-মূলে শে।থ 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলগ্রহ কহে। 

অশ্বদিগের মুখপাক নামক মুখরোগে স্থকক, 
( ঠোটের বাহিরের স্থান ) ওষ্ঠ ও তালুদেশে ক্ষত 
উৎপন্ন হইয়! মুখকে বিবণ ও দুষিত করে । 

যদি দীতের উপরিভাগে এক বা! অধিক দন্ত 

বাহির হয়, তাহ হইলে তাহা অধিদন্ত নামক মুখ- 
রোগ বলিয়। বিখ্যাত হয়, এই. রোগে ঘোড়া ভাল 
করিয়। চর্ধবণ করিতে পারে ন। | কাজেই অল্লাহারে 
ছুর্ববল হয়। 

যাহার চক্ষুর কালমত ভাগ ( গোলক ) ফুলিয়া 

উঠে, গলায় শোথ লম্বমমান হয় (গলার ফুল! 
নামিয়। পড়ে) আর ভাল ঘাস পাইলেও ষে অশ্ব 
খাইতে চেষ্টা করে না, তাহার রোহিণী রোগ 

হইয়াছে, জানিতে হইবে। 
অশ্বজাতির উপজিহ্বা নামক মুখরোগে জিহবার 

নিন্বভাগ ফুলিয়া উঠে, অর্থাৎ জিহ্বার নিজে সুনা 
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নামক স্থানে শোথ উৎপন হয়, আর যদি জিহ্বার 

উপরিভাঁগে এরূপ শোথ দেখা যায়, তবে তাহাকে 

আধিজিহব বলা যাঁয়। 

গালের ভিতরে গঞ্ (গাঁড়) হইলে গণ্ডরোগ 
আর ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠিয়। ফ্চডি দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে 
এনং তাহা ক্ষতরূপে পপিণত হইয়া কোন অংশ 

সঙ্কুচিত ও কোনও অংশ কঠিন হইয়া গেলে 

তাহাকে ওষ্টরোগ বলে । 
আর এক প্রকার অশ্বজাতির মুখরোগ হইয়া 

থাকে ইহার নাঁম গল-শালুক, এই রোগে গলার 
ভিতর ফুলিয়া উঠে |. ঘাস প্রভৃতি চিবাইয়া 
গিলিতে গেলে বেদনা বোধ হওয়া অশ্ব তাহ 

উর্দিগিরণ করে এবং কামিতে কাঁমিতে মহাকষ্ট 

অনুভব করে । 
এই যে সকল মুখরোঁগের লক্ষণ বলা হইল, 

ইহারা কফ ও রভ্তদোষেই জন্মিয়া থাকে, ইহাদের 
চিকিৎসা ক্রমশ বলা যাইতেছে । মশা করা 

যায়, এ চিকিওসা ছারা অশ্বদিগের এই সকল 

মুখরোগ উপশমিত হইবে । 



১৫ অশ্ব-বৈষ্ভক 

তালুরোগের চিকিৎসা 

বুদ্ধিমান চিকিৎসক প্রথমেই অশ্বদ্িগের মুখ- 
ব্যাদন করাইয়া তালুর যে স্থান ফুলিয়া আছে, এ 
স্থান ছুরির দ্বারা বিদ্ধ করিয়। দিবেন এবং তালুতে 

যে শিরা আছে তাহাও ফুড়িয়। রক্ত বাহির কারয়। 

দিবেন অথবা একটি লোহা অগ্নি দ্বারা লাল করিয়া 
এ তালুর ফুলাস্থান দগ্ধ করিয়! দিব্নে। 

জিহ্বারোগের চিকিৎসা! 

জিহ্বাস্তস্তরোগে জিহ্বাকে বাহির করিয় বিশেম- 

রূপে ধৌত করিতে হইবে,'পরে লবণপ্ত'ড়া, শুঠ, 

মরিচ ও শ্বেতসরিষার গুড়া দিয়া ঘর্ষণ কারতে 

হইবে । চিকিৎসক রক্তআঁব জন্য ভেদ বা ছেদ 
করিলে এ দিন ঘাস, দাঁনা, জল খাইতে দিবেন না । 

এইরূপ জিহ্বারোগে ঘর্ষণ দিলে এ দিন ঘাস 
দান। জল খাইতে দিবেন না। পরদিন প্রাতঃকালে 
পিপুল, শু ঠ, পুনর্ণঘ। অর্থাৎ সেপুণ্যে, বচ, সজিনা- 

মূলের ছাল, করগুছাল, নিমপাঁত, বনভাঁদুলে অর্থাৎ 

বলাড়ুমুর এই সকল দ্রব্য সমান ওজনে লইয়। চূর্ণ 
করিয়। মদ্যের সহিত খাইতে দিবেন। পরে শুক 



উনত্রিংশ অধ্যায় ১১ 

ঘাস এবং নিমপাতা ও করঞ্ছাল সিদ্ধজল ছাকিয়! 

পান করিতে দিবেন। অনন্তর শুঠ, পিপুল, মারচ 
এবং তৈলমিশ্রিত হিং, মুগ বা ( বনমুগ ) খাইতে 
[দবেন। যতদিন না জিহ্বার রোগ ভাল হইবে, 
ততদিন এরূপ খাইতে দিতে হইবে । যে দাত 
সকল নড়িবে ও যে দাতের মাড়িতে রক্ত পড়িবে 
দন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ পাকুড়, বট, খয়ের, কর্ী, অর্জ ন, 
আকন্দ কিন্বা নিমের শাখা থেতলাইয়া শু, 
পিপুল, মরিচ ইত্যাদি কটুদ্রব্/র চূর্ণ দিয়া সেই 
সকল দাত ও মুখ মার্জন করিয়া দিবেন, গোঁমুত্র 
দ্বারা মুখধোৌতকার্ধয নির্বাহ হইবে । 

আর যে স্থানে শোথ (ফুলা) আছে। নেই 
স্থানে শু ঠ, পিপুল, বচ, আদা ও নরিমা এই সকল 
দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে । 

এই সকল অশ্বদিগকে ত্রিফলার ( আমলা, হরা- 
তকী ও বহেড়। ) কাথে শোধিত গুগ্গুলু ওমধরূপে 
খাওয়াইতে হইবে, খাইবার জন্ত যব দিবেন, কদাঁ৮ 
মাষকলাই দিবেন না। 

অধিদন্ত রোগে সাড়াশ দিয়া সেই দাতটা 
তুলিয়া ফেলবেন এবং পুর্ববোক্ত চিকিৎসা করিবেন। 



১২ অশৃ-বৈষ্ঠক 

াতের মাড়ির উপরিভাগে প্রলেপ দিবেন। আর 
ক্রমি দন্তে ত্রিমিকর্তৃক ভক্ষিত ( অর্থাৎ নষটগ্রায় 
দন্তগলিও তুলিয়া দিবেন এবং পরে প্রলেপ 
ইত্যাদি ব্যবস্থা দিবেন। 



ত্রিংশ অধায় 
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অক্ষিরোগ 

অনন্তর নেত্ররোগের লক্ষণ ও চিকিৎস| কথিত 

হইতেছে । পৃর্ববে মুনিগণ ঘেরূপভাবে কীর্তন 

করিয়াছেন এ গ্রন্থে সেই রূপেই বলা হইতেছে । 

জলত্বাব, প্রপন্নাঞ্গ, রাত্রযপ্চত তিমির, মুগক) 

মুগ্তীজাঁল, পটল, বুদ্বুদ, পুধআ্াব, কাচাক্ষ, রক্ত- 

আব, চিপিট,,বর্তসরোগ, ও অভিম্যন্দ (চোঁক উঠ) 

এই নকল রোগ নেত্রে হইয়! থাঁকে। ইহার কারণ 

দূষিত বায়ু, পিস্ত ও কন, ইহাপদিগের লক্ষণ ৪ 
চিকিৎমা আন্ুপুর্বিবিক ভাবে বলা যাইতেছে । 

বাতিক চক্ষুরোগের ল্ষণু 

( বায়ুর জণ্ত চক্ষুতে,যে রোগ হয় তাহার লণ ) 

যে রোগে একভাবে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে 

অশ্বদিগের চক্ষু হইতে নিম্মল জল পচিতে খাকে। 

তাহাকে তোয়আবা রোগ ণলে। 



১৪ অশ্ব-বৈদ্যক 

চশ্কুর জলপড়ার চিকিৎসা 

আমলা, হপীতক্ী ও বহেড়া ইহাদের দ্বার। ঘুত 
পাক করিতে হইবে এবং সেই দ্বত ছাকিয়া লইতে হইবে । ইহার নাম ভ্রিফলা ঘৃত। 

ঘতগ্রস্তত-প্রণালী 

ঘতের পরিমাণ 2১ এক তের । আমলা, 
হরাতকী, বহেড়া (প্রত্যেক /১।, এক সের চারি 
ছটাক, )৮/১৬ মের জল দিয় পাঁক করিতে হুইবে 
ও চারিসের জল থাকিতে নাসাইয়। সেই জল 
ছাঁকিয়া লইতে হইবে । পরে এ চারি সের পক 
জল দ্বারা শিলে বাঁট। আমলা পাঁচ ছটাক, হপাতকা পাঁচ ছটাক, বহেড়।৷ পাচ ছটাঁক পুর্ব্বোক্ত ঘতে 
পাক করিতে হইবে । যখন জল মরিয়া যাইবে 
এবং এ সকল বাটা আমলা, হরাতকী, বহেড়া 
হস্তদ্বারা বাতর মত পাকান যাইবে এবং এ পকু- ষঘত আগুনে ফেলিয়া দিলে পট্পট শব্দ করিবে 
শা, তখন জানিবে €য, ঘ্ৃত ঠিক পাঁক হইয়াছে তখন এ ঘৃত নামাইয়া ছাকিয়া চক্ষুতে লাগাইতে 
হইবে। 



ত্রিংশ অধ্যায ৫ 

চক্ষুতে লাগা ইবার প্রণালী 

ঘোড়াকে মাটাতে শোয়াউতে হইবে, তাহাপ পর 
দৃঢ় করিয়া বাধিতে হইবে । পরে চক্ষু খলিয়া তাহার 
চতুর্দিকে অর্থাৎ চক্ষুর পাতার চারিদিকে বাটা 
ক্লায়ের ঘেরা দিতে হইনে, তাহাপ পর উপরি লিখি ত 

ঘত চক্ষুতে ঢালিয়! চক্ষু পুর্ণ করিয়। দিলে মথব। 
শুদ্ধ কবীচা-ছুগ্ধ দিয়া চক্ষু পুরণ ক্রিয়। দিপে ৭ 
জলপড়া বদ্ধ হইবে । অথবা ঘোডাকে না শোয়াইয়। 
এ প্রস্তত ঘ্ত তুলার দ্বারা [জাই চক্ষু উপ 
দিয়া একটা পটি বাঁধিয়া দিবে ও মধ্যে মধ্যে এ পুত 
দ্বারা পটি ভিজাইয়া দিব । 

শীল রঙ্গের স্ন্দাফুল, রন্তচন্দন, কাঁলাসশ্ম 

ইহাদের প্রত্যেকের ওজন মমান, ভালদ্ধরারা উপ্তম- 

রূপে পেষণ করিয়া বাতির মত প্রস্তুত করিতে 

হইবে । 

লাগাইবার প্রণালা 

চক্ষুর মধ্যে, মধ্যে মধ্যে লাগাইঘ়। দিতে হইবে, এই 



১৬ অশ্ব-বৈষ্ভক 

হঞ্ধনে ঘোড়ার তিমির রোগ ও চোঁখে জলপড়া বন্ধ 

হয়। 

প্রসন্নান্ধ-_-অর্থাৎ চক্ষুরোগবিশেষ 

যে রোগে ঘোড়ার চক্ষু ভাল থাকিলেও দেখিতে 

পায় না, সেই রোগকে প্রসন্নান্ধ বলে। এই রোগ 
ভাঁল হয় না, তথাপি ইহাঁর চিকিৎসা বল হইতেছে। 

পূর্বেবোক্ত নীল শ্রঁদি, রক্তচন্দন ইত্যাদির দ্বারা যে 
বস্তি অর্থাৎ বাতির আজন দিবার কথ! পুর্বেব ( জল- 

পড়। রোগে ) বল! হইয়াছে, তাহারই কাজল দিতে 

হইবে। 

রাতকাণা-চক্ষুরোগের লক্ষণ 
যে রোগে ঘোড়া দিবমে বেশ দেখিতে পায়, 

কিন্ত রাত্রিতে দেখিতে পায় না, সেই রোগকে 

রাতকাণ। বলে। 

রাতকাণার চিকিৎস! 

যষ্টিমধু, হরিদ্রা, মধৃ, 'গুড়, ও রসাঞ্জন একত্র 
পেষণ করিয়! বাঁতি তৈয়ার করিবে। বাতি তৈয়ার 

করিয়! উহ মধু দিয়! ঘসিয় পালকে করিয়! চক্ষুতে 

লাগাইতে হইবে। 



ত্রিংশ অধ্যায় ১৭ 

অপর একটী রাতকাণাঁর ওউষধ 
একট্ুকৃরা গরদের কাপড় ৭ বার বা ৮ বার 

ছুগ্ধ ও ঘ্বধত দিয়। ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ একবার ছুধ 
দিয়া শুকাইতে হইবে এবং একবার ঘুত “দয় 
শুকাইতে হইবে, এইরূপ ২৭৮ বার দেশী মদের 
ছিল্কার দ্বারা ভিজাইয়! শুকাইয়৷ লইতে হইবে। 
পরে বেশ করিয়1 ঘ্বগ মাথিয়। পলিত। প্রস্তুত করিয়! 
জ্বালাইতে হইবে, অনন্তর তাহার উপর একটী 
তামার পাত্র একূপভাবে ঢাক] দিতে হইবে, যাহাতে 
এ তামার পাত্রে কাজল পড়ে, এ কাজল তামার 
পাত্র হইতে লইয়া ঘোড়ার চশ্ষতে দিতে হইবে 
এই কাজলে রাতকানা, জল পড়া, প্রসম্নান্ধ ও 
তিমির রোগ ভাল হয় উপর্যুক্ত কাজল এবং 

পুর্ব্বোক্ত অগ্জন দীপের সুণ্দা লাগাইবার শলাকা 
দ্বারা লাগ।ইলে ভাল হয়। 

তিমির রোগের লক্ষণ * 

যেরোগে ঘোড়া কখনও বেশ দেখিতে পায় 

এব? কখনও বেশ দেখিতে পায় না এই রোগকে 

তিমির বলে এই রোগ ভাল হয়, ইহার চিকিৎসা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । 

৩ 



১৮ অশ্ব-বৈষ্ভক 

পিত্ত জন্য চক্ষুরোগ 

কাচবোগের অর্থাৎ ছানিপডার লক্ষণ 

যে রোগে ঘোড়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীচের 

দিকে মুখ করিয়া থাকে ও চক্ষু ইটা ফুলিয়! যাঁয় 
এনং চক্ষু হইতে গরম জল বাহির হয়, পরে চক্ষু 
হঠাৎ সাদা হইয়। যায়, এই রোগকে কাচ রোগ 
বলে । 

চিকিৎসা ও ওষধ 

পুগুরিয়া কাঁঠ (যাহা! বেণের দোকানে মিলে) 
রক্তচন্দন, যষ্টীমধু, লোধছাল, এই সকল দ্রব্য 
প্রত্যেকে ৮%* আধ পোয়া, জল /৮ সের এই সকল 

দ্রব্য পিশিয়া এ জলে গুলিয়] দিতে হইবে, এই 

প্রস্তুত জলে চক্ষু ধোঁয়াইলে চক্ষু-ফুলা কমিবে ও 

চক্ষু খুলিবে । 

অপর যথা_-কেবল য্টীমধু %০ অর্দ পোয়। 
পিশিয়া জলে গুলিয়? এবং, তাহাতে গোমুত্র ৮৮ 
সের মিশীইয়ী লইতে হইবে । এই জলে চক্ষু 
ধোঁয়াইলে চক্ষুর ফুল কমে এবং চক্ষু খুলে । 

রক্তচন্দন, বেণামুল, যষ্টামধু প্রত্যেকে %* 



ত্রিংশ অধ্যায় ১৯ 

অদ্ধ পোঁয়া, ৮৮ আট সের জলে গুলিয়া এ জল 
পান করিতে দিবে । জলপড়া রোগে শিরা বিদ্ধ 
করিয়] দিলে বিশেষ ফল হয়। 

গিরিমাটি, শঙ্খচুর্ণ, য্টীমধূ, লোধছাল, নীল- 
শ্রদি, প্রত্যেকে সমভাগ, আগ্লার রস বাহির করিয়া 
ছাঁকিয়! উপরি লিখিত এ সকল ব্রব্য ঠ আমলার 
রস দিয়া শিলে পেষণ করিয়া রৌদে শুকাইয়া 
লইতে হইবে । শনন্তর এ চূর্ণ যে পরিমাণ, সেই 
পরিমাণ সাদা সম্মী লইগা মিশিত করিতে ইহবে । 
এ 1মশ্রিত চুণে বাতি প্রস্তত করিয়া ঘমিয়া আজন 
দিতে হইবে । 

জাম, অজ্জরন, গামলা, বট ইহাদের ফুল যাহা 
পাওয়। যায় এবং উহাদের ফল চুর্ণ করিয়া এ 
মিলিত চূর্ণ %০ আদ্ধ পোয়াঘঘত ও মধু দিয়া 
ঘোড়া;ক খাওয়াইতে ইহনে। 
ঝাল কি টক জিনিষ খাইত দেওয়া হইবে না 
অর্থাৎ তিসি তৈল, আদা, পেঁয়াঁ, রশুন, গাঁজোর 

খাইতে দিবে না। 
পিল জন্য চক্ষুরোগে ঘোড়ার চক্ষু লাল, হল্দে, 

নীল রং হয়। ইহার চিকিৎসা পুর্বব-লিখিত হইবে । 
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কফজন্য চক্ষুরোগ 

অশ্বদিগের ঘে রোগে চক্ষুর ছুই কোণের মাংস 
রদ্ধি পাইয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলে, সেই রোগকে 
প্রচারক বলে । 

প্রচারক রোগের চিকৎুসা 

ঘোড়াকে শুয়াইয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া চিকিৎ- 

সক বড়িশ অর্থাৎ বক্র অস্ত্র দ্বারা চক্ষুর পাত 
টানি উল্টাইয়া তীক্ষ অস্ত্র দ্বারা €োঁণের 
মাংস সতর্কভাবে কাটিয়া ফেলি"বন । (যেন 
চক্ষুর তারার কোণে আঘাত নালাগে) পরে মধু 

ও সৈন্ধবলবণচুর্ণ চক্ষুতে পুরিয়া দিবেন, অনন্তর 
চন্ষু ধোয়াইয়। দিয়া শঙ্ঘদেশের অর্থাৎ কাঁণের 
পার্খের কপালের নীচের শিরা বিদ্ধ করিয়] দিবেন। 

এই পোঁগে কুড়, বচ, চৈ, শুঠ, পিপুল, মরিচ 
ইহাদের চ্শ মিলিত %- অদ্ধ পোয়৷ সৈহ্ধবলবণচূর্ণ 

%/০ অর্ধ পোয়া, মদ /২ সের একত্র মিশ্রিত 
করিয়া ঘোড়াকে পান করাইতে হইবে “এবং 
ঘোড়াকে বাতাঁসশূন্য স্থানে রাখিতে হইবে । 
খাইবার জন্য ছুর্ববাঘাস দেওয়। ভাল। যাহাতে 
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পেট ভার হয়, এরূপ খাইনাঁর গ্িনন পথ্য 

নহে । বিশ্ষেতঃ মিষ্টি :জনিস গুড় প্রভৃতি দেওয়া 
নিষিদ্ধ । 

চক্ষুউঠারোগের লক্ষণ 

এই রোঁগে ঘোড়ার চক্ষু হইতে জল পড়ে, চক্ষু 

ফুলিয়া উঠে, চক্ষুর মধ্যভাগ কাঁচর ম্যায় সাদা 
হয়। 

চিকিৎসা 

পিপুল, লোধছাঁল, কটকা, আমলা, হরীতক্ী, 
বহড়া, নিমছাল, প্রত্যেকে ৮০ অদ্ধ পোয়া গোমুত্র 

/৮ 1 মের এই গোমুত্রে এ সকল দ্রন্য পাঁক করিয়। 

এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ /২ সের থাকিতে ন|মাইয়া 
ছাকিয়া লইতে হইবে । অল্প গরম থ|কিতে তাহাতে 
কিছু মধু মিশাইয়া এই গোমূন দ্বারা চক্ষু 
ধোয়/ইতে হইবে | | 

সরিষার তৈল, /8 সের পুর্বোক্ত পিপুল, 

লোধ ছাল ইত্যাদি প্রত্যেকে %১% এক মের অদ্ধ 

পোয়। ৬৪ সের জল দিয়া এই পেপুল ইত্যাদি দ্রব্য 

পাক করিতে হইবে । যখন জল 1৬ সোল সের 
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থাকিবে, তখন নাঁমাইয়া ছাঁকিয়। লইতে হইবে, 

পরে বিড়ঙগ্গ /১ সের পেষণ করিয়া পুর্ক্বোক্ত |৩ 

ষোল সের পাক করা জল দিয় তৈল পাঁক করিতে 

হইবে। পাক করিতে করিতে যখন জল না থাকিবে, 

পূর্বেবাক্ত বাঁট। বিড়ঙ্গ /১ তেল ইহাতে তুলিয়া হাতে 

করিয়া পকাইলে বাতির মত পাকাঁন যাইবে এবং 
এ পাক করা তৈল আগুনে ফেলিলে ফোন শব্দ 

করিবে ন।, তখন নামাইয়1 ছাঁকিয়া লইতে হইবে । 

এইূপ ঘুত /8৪ সের, বিড়ঙ্গ ৮১ সের জল 

৬ ষোল মের একত্র পাঁক করিয়া) লইলেও হইতে 

পারে । এই ছুই প্রকার ঘ্ৃত ও তৈল ঘোঁড়াদিগের 

নাদিকায় মধ্যে মধ্যে দিতে হইবে । 
মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ ইহাদের 

প্রত্যেকের ওজন সমান, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে 

কাপড়ের দ্বারা ছা'নয়। লইয়। তামার পাত্রে রাখিয়া 

গোমুত্রের দ্বারা ভিষ্াইতে হইবে । পরে রৌদ্রে 
শুকাইতে হইবে । এইরূপ বারংবার রৌদ্রে শুকাইয় 

লইয়। খুব শুক্ষ চুণ করিয়া কাপড়ের ছারা ছানিয়! 
লইতে হইবে । এই চূর্ণের অগ্তীনে কফজন্য, 

সকল প্রকার চক্ষুরোগ ভাঁল হয়। 
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রঞ্ঞজন্য চক্ষুরোগের লক্ষণ 

অশ্বদিগের রক্ত জনা চক্ষু উঠায় সমস্ত চক্ষু ব| 
তিন ভাগ বা অর্ধেক লাল হঘ। চক্ষু ভ্রালা করে, 
যন্্রণা হয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়ে অথবা চক্স 
হইতে রক্ত পড়িতে খাকে এই রোগকে রক্তআব 
বলে। যে কোনও প্রকারে 5ক্ষুতে মাঘাত 
লাগিলে বা অস্ত্র করিবার সময় চক্ষুতে কোন- 
রূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে শখব৷ মাথায় আঘাত 
লাগিলে রক্ত জন্য চক্ষুরোগ হইতে পারে, এইন্ধপে 
চক্ষুতে যে যে রোগ হয় তাহার নাম রক্তপন্জি, ও 
মণ্ডক । | 

চিকিৎসা 

রাখাল শশার মূল বেদেদের নিকট প1ওয়। যায়। 
তালীশপত্র, যষ্টীমধু, মগ্রিষ্ঠা, হরিদা, তগর- 
পাছুকা অভাবে [সউলিছোপ, মুর্ববামুল প্রত্যেকের 

ওজন লমান মিলিত । ৮৭ অন্ধ পোয়া ইহা পেষণ 
করিয়া ঠা জলে গুলিয়া ইহ। দ্বারা চক্ষু ধোয়াইয়। 
দিতে হইবে । তাহার পর নিম্নলিখিত আজন 
লাগাইতে হইবে । 
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আভজন 

বহড়। ফলের শান, লোঁধছ্ছাল, গামারের ফল, 
যষ্ঠিমধু, চিনি, গিরিমাটি, রসাঞ্জন ( রস ) ইহাদের 

প্রত্যেকের ওজন সমান, এই মকল দেব্য চূর্ণ করিয়! 
কাপড়ে ছাকিয়া লইতে হইবে পরে উপযুক্তমত 
মধু দিয়া পেষণ করিয় বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে । 
এ বাতি জলে ঘষিয় সীপার শলাকার দ্বারা (অর্থাৎ 

সীসার কাঠির দ্বারা ) লাগাইতে হইবে । 
আর এক প্রকার আজন 

হরিতাল, চুণের জলে, অথবা কুমড়ার জলে 
ভজাইয়া একদিন একর রাখিতে হইবে। 

পরে জল হইতে তুলিয়া লইয়া! শুক্ষ করিয়! 

উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া লইতে হইবে। এই 
হরিতাল-চুর্ণ ছাকিয়। লইতে হইবে । এই হরিতাল- 
চূর্ণ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধছাল,বালা, রেণুকা, কুড়, বেণামূল, 
মনঃশিলা, (মনছাল ) এই সকল দ্রব্যের ওঞ্জন 
প্রত্যেকের সমান জল দ্বারা পেষণ করিয়। ছায়ায় 

শুকাইয়। বাত প্রস্তত করিতে হইবে । . 
এই বাতি জলে ঘষিয়া সীসার কাঠির দ্বারা 

ঘোড়ার চক্ষুতে দিতে হইবে । 
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পটলের লক্ষণ 

অশ্বদিগের যে রোগের চক্ষুর উপরিভাগে ব৷ 

অধোভাগে যে পটল বা পর্দ। পড়ে এবং তাহার 
দ্বারা চক্ষু ৰ মধ্যভাগ ঢাক্িয! ফেলে, তাহাকে “পটল, 
বলে । এই পটলবরোগ পিত্ত হইতে জন্মিলে গাছের 

পাতার রঙ্গের মত বা নীলরঙ্গের মত হয। বায়ু 
হইতে হইলে লাল হয়, কফ জন্য হইলে ঈষহ 
হরিদ্রাবর্ণ ঘন এবং সাদ] রঙ্গের হয়, আপ বায়ু-পিত্ত 
ও কফ অর্থাৎ সন্নিপত হইতে হইলে সকল রং 
মিশিয়া এক প্রকার রং হয় অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ বর্ণ 

হয় । এই শেষের লিখিত অর্থা সন্নিপাতজনিত 
পটল ভাল হয়না । বিশেষ চেষ্টা করিলে প্রথম 
অবস্থায় কিছু ভাল থাকে । রক্তজন্য পটল-রোগে 

কল রং হয়। 

চিকিসা 

সকল প্রকার পটল অর্থাৎ পর্দাপড়া রোগে 
শিরাবিদ্ধ' করা প্রথম চিকিৎসা | শিরাবিদ্ধ করিতে 

হইলে অশ্রঙ্পাত (অর্থাৎ এই গ্রন্থে দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে বর্ণিত চক্ষুর নিল্গভাগ যে স্থানে চক্ষের জল 

১৩ 
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গড়া ইয়া পড়ে ) প্রপাঁণ অর্থাৎ উপরিভাগের ঠোঁট, 
ললাট অর্থাৎ কপাল, আর শঙ্খ (কাণের নিকট- 

বন্তী চক্ষুর কোণের ছুই জঙ্গুল দূরের স্থান ) এই 
কয় স্থানের শিরাবিদ্ধ করিতে হয়। 

শ্লেক্সাজনিত পটলরোগে নিন্লিখিত আঁজনটি 

বিশেষ উপকারী-মধু ও সৈন্ধব লবণ ঘষিয়। আজন 

দিলে এবং মধু, মৈন্ধব লবণ গোমুত্রে পেষণ করিয়া 

আজন দিলে ফল হয়। 

তু'তে ও পারাবত-বিষ্ঠ। সমান ভাগ, উভয়ে 

একত্রে পেনণ করিয়া ছোট একটি ভাণ্ডের ভিতরে 

রাখিতে হইবে, পরে এ ভাঞগ্চের মুখে একটি ঢাকনি 

দিয়া তছুপরি মাটির প্রলেপ দিয়া শুকাঁইতে 

হইবে । ১৫1১৬ খানি ঘুটা দিয়া এ ভাওটা 

পোডাইতে হইবে । আগুণ নিবাইয়া ভাগ ঠা! 
হইলে এ ভু'তে বাহির করিয়া লইতে হইবে । 

এ 'তুঁতে এবং সৈন্ধব লবণ, শোধিত হরিতাল 

( পুর্ব্বে হরিতাল শোঞধনের কথা বলা হইয়াছে ।) 
মনছাল, মরিচ (প্রত্যেকে সমান) ভাগ 'গোমুত্রে 

পেষণ করিয়। মধুসহ আঁজন দিলে পটলরোগ ভাল 

হয়। এই আজনের দ্বাণা মাংল কীল (অর্থাৎ 



তিংশ অধ্যায় ২৭ 

চক্ষের কাল অংশের মধ্যে মাংসের পিণ্ের মত যে 

রোগ হয়)। রোগও ভাল হয়। বায়ু জন্য চঙগু- 

রোগে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া এই আজন দিলে ফল 
হয় | 

পিভজন্য ও রক্তঙন্য পটলরোঁগের চিকিৎসা 

পুগুরিয়া কাঁষ্ট, ( বেণের দোকাঁনে পাঁওয়] যাঁয়) 
যস্টিমধূ, শা, মুঞ্ঞাভশ্না, প্রবালভশ্ম, প্রত্যেকে 

সমান হাগ, জলে পেষণ করিয়া বাতি প্রস্ত্রত করিতে 

হইবে । এই বাতি ছায়াতে শুকাইয়া লইতে 
হইবে, রৌদ্রে দিতে হইবে না। অনন্তর এই 
বাতি জলে ঘমিয়া আজন দিতে হইবে। 

আমলা, হরিতকী, বহুড়া, চূর্ণ (সকলে মিলিয়। 

৮০ আদ্ধ পোঁয়। ), ঘৃত ৮%* অদ্ধ পোয়া, উভয়ে 

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া এই রঞ্ড ও পিন্ত জন্য 

ঘোঁড়।কে খাঁওয়।ইতে হইবে । 
চোখের পাতার রোগে ও পুর্বে মাংসকাল 

এবং পিড়ক] রোগে অস্ত্রের দ্বারা ছেদন কিয়া 

লোধ ছালের গুড়া ও সৈন্ধব লবণ চুর্ণ দ্বারা আজন 

দিতে হইবে । 



২৮ অশ্ব-বৈস্কাক 

অশ্বদগের চক্ষুতে পোঁক। হওয়। রোগ 

চক্ষুর কাঁল ভাঁগের উপর একটি পর্দ| পড়িয়। 
তাহার মধ্যে পোক। হয়, একটি পোক। হইলে 
সেই রোগকে মুগ্ঠীরোগ বলে আর বহুপোক। হইলে 
“মুত জাল” বলে । 

তাহার মধ্যে একটি পর্দার মধ্যে পোকা হইলে 
সেই পর্দা তৈলের মত বর্ণ হয়, দ্বিতীয় পর্দা 

স্ফটিকের ন্যায় হয়, তৃতীয় পার্দা রক্তবর্ণ হয়, চতুর্থ 
পর্দা তৈলের মত হয়। প্রথম পর্দণয় পোঁক। হইলে 
তাহ। ভাল হয়, দ্বিতীয় পর্দায় হইলেও ভাল হয়, 

তৃতীয় পর্দায় হইলে বহু চেষ্টায় ভাল হয়, চতুর্থ 

পর্দায় হইলে ভ।ল হয় না। 

চিকিৎস! 

ঘোঁড়ীকে ভূমিতে শোয়াইয়া বিশেষরূপে 
বাঁধিয়। ( যেন উঠিয়া! ন। পড়ে) চক্ষু খুলিয়া! চক্ষুর 
পাত! দুইটা সুচের দ্বার বিদ্ধকরতঃ সূতা দিয়া বাঁধিয়! 
প্রসরিত রাখিবে (যেন চক্ষু বুঁজিয়! না পড়ে )। 
অনন্তর চক্ষুর জলপড়া নিবারণের জন্য শুষ্ক কাপড় 
চক্ষুর নীচে ধরিবে, পরে সূর্য্ের দিকে চক্ষু রাখিয়! 



শ অধ্যায় ২৯ 

শন্তের পার্দা কাঁটিয়! ফেলিবে । কার্ষে/র জন্য উৎপল- 
পত্র বা ব্রীহিপত্র শক্ত ব্যবহার করা হই] থাকে | 
শস্ত্ের তীক্ষ ধারটি বাদ রাখিয়া সমস্তভ!গ সুতা দ্বারা 
বেষ্টন করিয়া লইবে। অশ্রদিগের চক্ষুর কাল ও 
সাদ ভাগের মধ্যে শস্্রপ্রয়োগ করিতে হয়। পরে 
অঙ্গুষ্ঠ অঙ্কুলি দ্বারা চক্ষু পীড়িত করিয়। সাঁবধাঁনে 
মুঞ্জক অর্থাৎ পোকা ও পর্দা আকর্ষণ করিয়া তৎ- 
ক্ষণা জলে ফেলিয়া দিয়া দেখিবে, পোক। বাহির 

হইল কি না। ফলতঃ পোকা বাহির না হওয়া 
পর্যযস্ত অন্য ওধধ দিবে না। বাহির করিয়া 
ওষধ দিবে । 

মধ এ ই--- 
পোকা বাহির করিয়া গোমুত্র ছার! চক্ষুটি ধুইয়া 

ফেলিবে, পরে ঘ্বৃতসহ মধু-মিশ্রিত করতঃ চক্ষুটি 
পুরণ করিয়া দিবে, চক্ষুর উপর আখল্গা ভাবে 

একটি পটি বাঁধিয়া রাখিবে । ডুমুরছাল, বটছাল, 
অশ্বর্থচাঁল, মহুলছাঁল, পাকুড়ছাঁল, (প্রত্যেকে সমান 

ওজন) জল দিয়া পেষণ করিয়! সামান্য রতমিশ্রিত 

করতঃ চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিতে হইবে, ৩ দিন 
পরে উপরে বাঁধা পটি খুলতে হইবে । মুগ্জক- 



৩৬ অশ্ব-বৈদ্ভক 

কোগে ষে সকল নিয়ম লিখিত হইল, মুঞ্জ জল রোগে 
বিশেষভাবে সে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে | 
চক্ষুর মাঝের ঘা ভাল হইয়া গেলে পটল অর্থাৎ 
পর্দ! হওয়া (রোগে যে সকল ওমধ লিখিত হইয়াছে 
তাহ! দিতে হইবে । 

তিলের তৈল/৪8 0সের, গামল? হরীত কী, বহড়া 
প্রত্যেকে /২।%* তোলা, ইহাঁদিগকে কুটিয়] ৬৪ 
সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, যথন ।৬ গোল সর 
জল থাকিবে, তখন নাঁমাইয়! কাপড়ের দ্বারা এ জল 
ছাঁপিয়। লইতে হইবে, পরে এ জলে পুগুরিয়া কাষ্ঠ, 
যষ্ভিমধু, রক্তচন্দন প্রত্যেক 1১ তোলা উত্তমরূপে 
পেষণ কিয়া গুলিয়া দিতে হইবে । এই পাক করা 
জল ও পুর্বেবাক্ত তৈল ৮%ন সের একত্র পাক করিতে 
হইবে। যখন জল না থাকিবে, পূর্বোক্ত বাট! 
পুগুরিয়া কান ইত্যাদি তৈল হইতে তুলিয়া বাতির 
মতন পাকান যাইবে এলং এপাক করা তল 
আগুণে ফেলিলে শব্দ হইবে ন' তখন তৈল ঠিক 
পাক হইয়াছে জানিতে হইবে । এই. তৈল 
কাপড়ের দ্বারা উত্তমরূপে ছাকিয়া ঘোড়ার নাঁকে 
নস্য দিতে হইবে। 



ত্রিংশ অধায় ৩১ 

এই সকল ওনধ দিয়। ঘি চক্ষৰ উন্তমন্ধপ 

উপকার না হয় তাহা হই/?ল এই আগন দিবে। 

আকন প্রস্তত-প্রণালী 

পিপুল, দৈদ্ধবলবণ, শু ঠ, গিরিমাটি, বরুণ- 

ছাল, গোরুর দাত, উটের দাত, সমুদ্রফেণ, (ইহাপা 

প্রত্যেকে সমান ) উত্তমরূপে চুশ কারয়া মধু প্যি| 
আন প্রস্তরত করিবে । এই আজনে মুগ্তারোগ ভাল 

হয়। এরূপ বহড়। ফলের শান মধু দিয়া আজন 
করিয়। দিলে মুগ্জরোগ ভাল হয়। 

অশ্বদিগের চক্ষুর পাতার রোগ 

অশ্বদিগের যে রোগে চোখের পাতা হইতে পূ 

বাহির হয়, মেই রোগের নাম বস্মাকুন্দ। 

চিকিওুসা 

বস্সকুন্দ রোগে শঙ্খ স্থানে, অ্রপাত স্থানে 

এবং কপালে সে শিরা 'আছে, এ শিরা বিদ্ধ 

করিতে হইবে । 
আমলা, হরাতকী, বহড়া, প্রত্যেকে ২৬ মাড়ে 

ছাবিবশ তোলা এই সকল দ্রব্য উত্তমন্ূপে চূর্ণ 



৩২ অশ্ব-বৈষ্থক 

করিয়া ৬৪ পের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, যখন 
| গোল ঘের থাকিন্, তখন নামাইয়! ছশৃকিয়। 
লইতে হইবে। এই জলে লোধছাল চুরণ % অর্ধ 
পোয়া গুলয়া দিয় মেই জল দারা এ চ্ষুর- 
পাতারোগ ধোয়াইতে হইবে । আর ডুমুর, অশ্ব, 
মুল, পাকুড়, বটবৃ্ষ ইহাদের টাট কাছাল 
(প্রত্যেক মান ওজন) জল দ্বারা উত্তমরূপ 
পেধণকরতঃ গ্রলেপ দিতে হইবে । 



একত্রিংশ অধ্যায় 
বা পাট ৫১৮৮৫ 

শিরোরোগ বা মাথার পীড়া 

অশ্বদিগের মাথায় বায়ুক্ষন্য, পিতজন্য, কফ- 

শুন্য, সম্মিপ।ত-জন্য অর্থাৎ মিলিত বাঁয়ু-পিকু-কফ- 

জন্য ও রক্ত-জন্য এবং আঘাত লাগিয়া নানা রকম 

রোগ হয়। 

বায়ুজন্য শিরোরোগের লক্ষণ 

যদি ঘোড়া অতিশয় ছুঃখিতভাবে নীচের দিকে 

মুখ করিয়া অনস্থান কবে, ভাল করিয়। খায় না, 

সর্বদা বিম1ই,ত থাকে, তাহার লোমগুলি খাড়। 

হইয়] থাকে, মাথ! স্পন্দিত হইতে থাকে, মাথায় 

হাত দিলে স্পন্দন বেশ লক্ষ্য হয়, তাহা হইল 

জানিতে হইবে, ঘোড়া বায়ুজন্য শিরোরোগে 
আক্রান্ত হইয়।ছে। 

চিকিস। 

*জ্ঘ অর্থাৎ রগ, (এই স্থানের কথা পুর্বে 

বলা হইপাছে) তালু ও ঘাড়ের নিক্টের 
৫ 



৩৪ অশ্ব-বৈস্যক 

শির! (মন্যা) বিদ্ধ করিয়| দিতে হইবে । পরে 

মন্তকে ও গাত্রে বায়ুনাশক তৈল ( চিকিৎসা- 
শান্ত্রোর মহারাজ-প্রসারণী প্রভৃতি ) মাখাইতে 

হইবে। 
আতইচ. (বেণের দোকানে পাওয়া যায়) 

(ইহ1 গোময় দিয়া শোধন করিয়া লইতে হয়) 
পিপুল, বচ, সৈন্ধবলনণ, সাদ! তেওড়ির পাত! 
প্রত্যেকের ওজন সমান, সকলের চূর্ণ মিলিয়া %, 
অর্ধ পোয়া, ২ সের মদের সহিত খাইতে দ্তে 

হইবে। আহারের জন্য মাঁংদের জু এ-ং তিলের 
তৈল /১॥* পের, সু, পেপুল, মরিচন্চুর্ণ 1%, 
তোলা মিলিত; এ তৈ'ল মিশ্রত করিয়। মধ্যে 

মধ্যে খাইতে দিতে হইবে । 
পিত্ত-জনিত শিরোরোগের ওষব 

অশ্বদিগের যে রোগে শ্বাস (হাঁপানি), পিপাস' 
ঘণ্ম, মাথাগরগ, মাথা-ভারি ও চখের পাতা ফুলিয়। 

উঠে, ঘোঁড়া নীচের দিকে মুখ করিয়। থাকে, এক- 
বারও ঘুমীয় না॥ চখে তন্দ্রার ভাব দেখা খায় না, 

সেইরূপ পিত্তগন্য শিরোরোগ বলিয়া জানিতে 

হইবে। 



একত্রিংশ অধ্যায় ৩৫ 

চিকিৎসা 
বায়ুজন্য মাথার পীড়ায় যেরূপ শিরাবিদ্ধ 

করিবার কথ] বলা হইয়া7ছ, এই পিস্তজন্য মাথাঁর 

পাড়াতে স্েইরেপ ক'রতে হইবে । 
কতকট। ঘ্বৃত লইয়া! পাথরের পাত্রে জল 

দিয়া একশত বার মর্দন ও ধৌত করিয়! ঘোড়ার 

মাথায় প্রলেপ দিতে হইবে এবং পুগুরিয়া-কাষ্ঠ 
(ন্ণের দোকানে পাওয়া যায়), যষ্টিমধু, 
সাঁদাচন্দনঃ বেণা-মুল, ” দ্বাকাঁষ্ঠ, গত্যেক সমান 

মলিয়। ৮৬০ আধপোঁয়! জলের দ্বারা পেষণ 

করিয়? মাথায় প্রলেপ দিতে হইবে। 
য্টিমধূ, বেণামুল, পদ্কাষ্ঠ প্রত্যেক সম!ন 

ওজন, সকলে মিলিয়। /॥০ অদ্ধসের ; এই সকল 

রব উত্তমরূপ পেষণ করিয়া /8 সের গা্ভ-ঘ্বতে 
৬ গাশীনৃদ্ধ দিয়া পাক করতে হইবে | যখন এ 

হাজর শ্ধ্য হইত »টা যষ্টিসধু 'প্িভৃন্তি লউয! 

বাতির মত প্ণৃক্ণান যাইবে, , তখন জানিতে হইবে 

ঘত ঠিক্ পক হইয়াছে, এই অবসরে ঘবৃত কাপড়ের 
দ্বারা ছাকিয়! ঠা) হইলে ঘোড়ার নাকে দিতে 
হইবে । 



৩৬ অশ্থ-বৈষ্কাক 

খাইবার জন্ঘ্ুত মাখান তিতশ্গ (অর্থাৎ 

বন-মুগ ) ও ভাত, ঘাসের মধ্য ছুর্বব1 ঘাস ও সাদা 

ঘাস) শালি-ধান্যের অর্থাৎ রামশাঁল, কি লোহিত- 

শ।ল প্রভৃতি হৈমন্তিক ধান্যের পাতা ও পল্লব (পং) 
দেওয়! হইবে । 

কঙ্গজম্য শিরোরোগ 

অশ্বদিগের ককষ-জন্য শিরোরোঃগ মুখ দিয়া ও 

ছুই নাসিক দ্বারা কফ বা লাল! নির্গত হইতে 

থাকিবে । মেধ বা চর্ক্বি বেশী হওয়ায় মাথা ভার 

ও তালু ফুলিঘ়া উঠিবে। মম্ব অতিশয় ছুঃখিত- 
ভাবে অবস্থান করিবে । 

চিকিৎসা 

পূর্বেবের ন্যায় শঙ্খদেশের ও তালুদেণের 

শিরাবিদ্ধ করিয়। দিতে হইবে । 
বিড়ম্ব-চুর্শ, শুঠ, পিপুল-চুর্ণ, তিতবেগুনশ্চুর্ণ 

ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান বলিয়। ২ তোলা, 
উপযুক্ত মত ছাগল-ছুদ্ধে মিশ।ইয়া৷ ঘোড়ার নাকে 
নন্য দিতে হইবে । 



একজিংশ অধ্যায় ৩৭ 

শুঠ, ভল্শ, তগরগাছুস] অভালে শিউলি 

ছোঁপড়, রেণু* ( বেণের দোঁঞানে পাওয়া যায়) 

এই সঞ্চল দ্রনোর গত্যেকের ওজন ০০ আদ্ধাপোয়), 
গোমুত্র ।৬ সের, তিল তৈন /%8৪ মের। পার্ববাক্ত 

শুঠ ইঠ্যদ উত্তমরূপে প্ষেণ করিয়া এই তৈল 
পক করিতে হইবে । যখন এ বাঁটা শু'ঠ ইত্যার্প 
বাতির মত পাঁকান যাইবে, তখন নামাইয়া কাপড়ের 

দ্বার] ছাকিয়া ঠাণ্ড। হইলে ঘোড়ার নাকে অল্প অল্প 
করিয়। নগ্য দিতে হই ব। 

খাইবার জন্য, নিমপ্ণতা, মুগ, ও শুঠ, পিপুল, 
মরিচ-চুর্ণ'মশ্রত ঈষৎ উষ্ণ মধু দেওয়| যাইবে। 

সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ 

পুর্বেব বায়ুজন্য, পিত্জন্য, কক্চজন্য শিরঃগীড়ায় 

যে যে লক্ষণ বল! হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ যদি 
মিলিত হইয়া কতকাংশে বা সম্পূর্ণ নণে প্রকাশ 

পায়, তাহ হইলে বুঝিতে হইবে, ইহ। সাম্নিপাতিক 

শিরোরোগ। এই রোগ অতিকষ্টে ভাল হয়, যথা- 

সময়ে চিকিৎসা না করিলে একবারেই ভাল 

হয় না। 



৩৮ অশ্ব-বৈস্ভক 

চিকিৎপ' 

পূর্ব্বে বায়ুজন্য শিরোরোগে যে নকল স্থানের 

শিরাবদ্ধ করিবার কথা বলা হইঘাছে, এই রোগেও 

সেই সেই স্থানের শিরাবিদ্ধ কাঁঁতে হইবে। পান 
করিবার জন্য পুর্ববের মত ছুই সের মদের সহিত 
দেবদারু, দারুহরিদ্রা, হরদ্রো, পিপুল১শু ঠ, পুগুরিয়া- 
কাণ্, যষ্টিমধু, সাঁদা তেউড়ির পাতা, এই মকল 
দ্রবোর মি'লত চূর্ণ %* অর্ধপায়া মিশ্রিত করিয়] 
পান করিতে দিবে । সরল-কান্ঠ, *লের আঠ। অর্থাৎ 

ধুনা, গুড়ত্বক, কুড়, রেণুক ইহাদের প্রতে,কের 
ওজন সমান উপযুক্তমত দ্বতমিশ্িত করিয়া অগ্নি- 
সংযোগে অশ্বের নাকে ধুম |দতে হইনে। 

খাইবার জন্য মধু ও ঘৃতের সহিত তিক্ত-মুগ 
দেওয়া হই:ব। অশ্ব-চকিংসক এই রোগ অগাঁধ্য 
বলিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ত করিবেন, অন্যথা 
অযশ্রে গাত্র হইবেন। 

রভ্তজ'নত মাথা .-গীড়ার লকণ 
আধক পরিমাণে ঝাল জন্য, লোণা জিনিষ, ও 

অঙ্নরসবিশিষ্ট' দ্রেব্য ভোক্তন করিলে 'অশ্বদ্দিগর 
রক্ত কুপিত হইয়! মাথার পীড়া জন্মিয়া থাকে । -- 



একত্তিংশ কাধ্যায় ৩৯ 

এই রোগে ঘোড়ার নাঁক এবং চক্ষুর মধাস্থিত 

কালভাগ ফুলিয়া উঠে, চক্ষু লাল হয়, কখনও 
কখনও চক্ষু দিয়া রক্ত বাহির হইয়া থাকে । ঘোঁড় 

অতিশয় ছুঃখিতভাবে অবস্থান করে। 

আঘাতজন্য শিরোপাড়ার লক্ষণ 

যদি কোৌনরূপে ঘোড়ার মাথায় কাঠ বা টিলের 

আঘাত লাগে, তাহা হইলে তাহাদের মাথা ভারি 

হয়, কাণ স্তব্ধভান অর্থাৎ কাণ খাড়া হইয়। থাকে 

এনং মন ভাল থাকে না, এই রোগ আঘাত জন্য 

শিরোরোগ । 

চিকিৎস। 

পিনতজন্য, শিরোরোগে ট্রাবিদ্ধ করিবার কথা 

ও যে সকল ওষধের বিষয় নল হইয়াছে, রক্তজন্য 

ও আঘাতজন্য শিরোরোগে সেইজপ , করিতে 

হইবে। 
মাথায় পোকা ( অর্থাৎ ক্রিমি ) হইয়া ষে পীড়া 

হয় তাহার লক্ষণ__ 

_ অশ্বদগের যে রোগে নাসিকা হইতে ক্রিমি বা 
পোক। নির্গত হয়, আর মাথার ভিতর. কান 



অশ্ব-বৈষ্ক 

জিনিষের দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয়, 
ফলত; নাসিক] হইতে ছুর্গন্ধ নির্গত হয়, এইরূপ 
ক্রিমিজন্য শিরোরোগ । 

চিকৎসা 

ওঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শ্গুনের বীল 
ইহাদের ওজন সমান সকল মিলিয়া ২ ভোলা, 
ইহাদের চুর্ণ একপোঁয়! মদ ও একপোয়া তৈলের 
সহিত মিশাইয়! ঘোড়ার নাকে নস্য দিতে হইবে। 
অথবা বৃহতীব ফল ১ তে'লা, তিক্ত-বেগুন 
১ তোলা উত্মরূপে প্ষেণ কণিয়া, একপোয়। 
ছাগল-ছুধে মিশাইয়া ঘোড়ার নাকে নস্য দিতে 
হইবে । 

অথলা শুঠ, হ্বল্গ, তগরপাছুক্া (অভাবে 
ট্উলি চোপড় ) ও রেণুকা ইহাদের ওজন সমাণ, 
সকলে মিলিয়া /॥* অর্ধমের, তিলের তৈল /8 
দের, গোমুত্র ।৬ মের ; পূর্বোক্ত শু'ঠ ইত্যা দদ্রুন্য 
উত্তমরূপে প্ষেনণ করিয়া এই ঠৈল পাক' করিতে 
হইবে। পুর্বববত বাটা শুঠ ইত[াদি বাতির মত পাকান 
গেলে তৈল ঠিক পাক হইয়াছে জানতে হইবে। 



একবিংশ অধ্যায় ৪১ 

এই ওঁষব নামাইয়। কাপড়ের দ্বারা চাঁকিঘা ঠ1গ1 
হইলে মধ্যে মধ্যে অল্প সল্প করিয়া ঘোঁড়ার নাকে 

নস্য দিতে হইনে। 
খইবার জনা তিক্ত মুগ ও গরম ঘ্বাতর সহত 

বিডঙ্গ-চর্ণ দতে হইবে । 
অথবা বিড়ঙ্গ-চুর্ণ, রশুন, লোধছাল, বৃহত্তীর 

ফল, ইহাদের প্রত্যেকের ওজন সমান, সকল [মলিয়া 
/|৭ অদ্ধপোয়া, সেই সকল দ্রব্য উন্তমরূপে পেমণ 
করিয়। /8 চারিসের পরিমিত তিলের তৈল 1৬ সের 
গোমুত দিয়া পাঁক করিতে হইবে | পুর্ববৎ তৈল 
পাক কৰিয়! ছাকিয়া ঈনৎ গরম থাকিতে মধ্যে 
মধ্যে অল্প পরিমাণে ঘোড়ার নাকে নগস্য দিতে 

হইবে । 
খাইবার জন্য তিভ্তড মুগ ও স্বত-মাখা নিডঙগ 

দেওয়। যাইবে । 

লঙ্গিত অর্থাৎ খোৌঁড়ান রোগের লক্ষণ 

খেড়ান রোগ ছুই কারণে হয়-__এক রকম 
বায়ু-পিত্ত-কফ আদি দোধের দ্বারা গ্পর আঘাত 
পাপিয়া | 



৪২ অশ্ব-বৈষ্থক 

চিকিৎসা 

প্রথমে দেখিতে হইবে, অশ্ব কোন স্থানের 
দোখে খোড়াইতেছে। বক্ষদেশ, বাহু অর্থাৎ 
আগেকার ছুই পা, জানু, জঙ্ঘা (জাং ), কটিদেশ 
দুরের উপরিভাগ, ক্ষুরের খাগা, ক্ষুরের তল, এই 
সকল স্থানে দোষ ঘটলে অশ্ব খেখড়ায়। যদি 
আঘাত না পাইয়া অশ্ব খোড়াইতে থাকে, তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে ইহা বায়ু প্রভৃতি দোষের 
জন্য হইয়াছে । 

আঘাত না পাইয়৷ ঘোড়া খোড়াইতে থাকিলে 
তাহাকে উপবাদ দ্বারা ( অর্থাৎ খাইতে না দিয়! ) 
প্রথমে দোধশুন্য কর্দবে। ফলতঃ উপবান দ্বার! 
শরীর হাল্ক! হইলে, যথোপযুক্ত মলশৃত্র নির্গত 
হইলে, হৃদয় ও উদগার বিশুদ্ধ হইলে, ক্লান্তি ও 
তন্্রার ভাব দূর হইলে, কিঞ্চিৎ দ্বতসহ ছুই সের 
পরিমাণ মগ্য খাইতে দিবে। 

তৃষ্ণ-নিবারণ জন্য হরিদ্র, আতইচ, লোধছাল, 
পিপুল ও ও ঠের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে ৮ পোয়া 
পরিমাণ লইয়া! /২ সের পরিমাণ জলে গুলিয়। 



একজিংশ অধায় ৪০ 

পাঁন করিতে দিবে। এই চিকিতসা শতকালের 

খেশডান রোগ জন্য লিখিত হইল । 
গ্রীষ্মকালে খোড়ান রোগ হইলে, বনভাঁদুলে 

(ভ্রায়মাণ ) (পাচনের দোকানে পাওয়া যায়) 

বচ, কুড়, মুখা, কট ফল ও সৈন্ধবলবণ এই সকল 
দ্রব্য উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া (সকল দ্রব্যের মিলিত 
ওজন ) ৮০ পোয়া মাত্রায় লইয়। /২ সের মগ্গ বা 

সিধুর ( ইক্ষুরপ হইতে প্রস্তত মদ্যবিশেষ ) সহিত 
মিশ্রিতকরত ঘোঁড়াকে খাইতে দিতে হইবে। 
এইরূপ তিন দিন বা সাত দিন করিতে হইবে। 

বুকের দোষে ঘোড়া খোড়াইলে বুকের মধ্যে 

যে অনস্তা নামে শিরা আছে, তাহ! ১মতঃ-প্দ্ধ 

করিয়। রক্তআ্রাব করাইতে হইবে। রক্তআব 
করাইয়া যদি বিশেষ ফল না হয়, তবে অগ্নি 

দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে । (এই দগ্ধ করিবার 

প্রণালী অগ্নিকাধ্য-অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত হইবে ।) 
অনস্তর শিংশপা, (শাকগাছ) ২যতঃ- (পাঁচনের 

দোকানে পাওয়া যায় )১১ ও আাকনাঁদি-মূল ৪ চাল 

প্রত্যেক /5 এক পোয়া পরিমাণে লইয়া! /৮ সের 

জলে সিদ্ধ করিয়1,/২ সের থাকিতে নামাইয়! 



৪৪ অশ্ব বৈষ্যাক 

কাপড়ের ছার! ছা'কয়া শোধিত গুগগুল্ ০৮০ আধ 

পোয়া এবং তেল ৮০ আধ পোয়।, ঘুত ৮৭ আধ 

পোয়া মিলাইয়! খাইতে দিবে । 
আঘাত লাগিয়া খেৌড়াইলে চিকিৎসা 

বক্ষোদেশে আাঘাত লাগিয়! ঘোড়। খেশড়াইলে 
শতধোৌোতঘত এ স্থানে উত্তমরূপ মালিস করিবে । 
এবং বট, অশ্ব, পাঁকুড়, মৌল ও ডুমুরের ছাল 
সমান ওজনে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়! 

বেদনা-স্থানে বারংবার প্রলেপ দিবে । 

এইরূপ সাতবার করিয়। সাতদিন মালিস ও 

প্রলেপ দিতে হইবে । 
অশ্বকে কোনও রূপ পরিশ্রম করাইবে না। 

সাত দিনে ভাল না হইলে কুড়ি দিন পর্য্যন্ত এইরূপ 
কাদতে হইবে। 

ভাল হইয়াছে কিন! এই পরীক্ষা! জন্য একবার 
ধরিয়। ভ্রমণ করাইবে। (টহলাইবে)। 

এইরূপ ভাবে ২১ দিন গত হইলে যদ বোঁশ 
শেব না হয়, তবে এই অধ্যায়ে যে শিরাবিদ্ধের কথা 
বল] হইয়াছে, এবং অগ্নিকার্যের বিধয় লিখিত 

হইয়াছে, তাহা করিতে হইবে । 



একন্রিংশ অধায় ৭? 

অঙ্কে বিশেষজপে সংযত করিয়। অর্থাৎ 

শোয়াইয়। পায়ে বাঁধিয়া শস্ত্র ও অগ্নিকার্ধ্য সম্পাদন 

করিবে। 

আঘাত জন্য খোড়ান রোগে কোনও মাতে 

পরিশ্রম করিতে দেওয়! সঙ্গত নহে। 

আল্কুশিপ মূল, শ্বেত-নেলেড়া, বালা, পালিতা- 
শান্দার ( চোরপালিতা ), সৈদ্ধনলবণ প্রত্যেকের 

ওজন ২ পল অর্থাৎ /. পোয়' জল &২ সের, জলে 

এই মকল দ্রব্য পাক করিয়া /৮ মের থাকিতে 

নামাইয়! কাপড়ের দ্বারা ছণকয়া লইতে হইবে। 

পরে এই পাঁক করা জল গুহাদ্বারে পিচকারির দ্বার! 

প্রবেশ করাইতে হইবে । 

অথবা আলকুশির মূল, শ্েেতবেলেড়া ইহাদের 

প্রত্যেকের ওজন ৫ পাঁচ পল অথাঁৎ /1%. পোয়া, 

জল ॥%২ সের, জলৈ এই জিনিষ মকল পাক করিয়া 

যখন /৮ সের থাকিবে, তখন নাগ।ইাতে হইবে) 
পরে ছ'কিয়া লইয়া আদা, দৈগ্ধণলবণ, হরিগ্র! 

ইহাঁদেক্ন মিপিত চূর্ণ দুই তোলা, এ পাক করাজলে 

সাশ্রতকরত পূর্বববৎ গুহৃদধারে পিচকারির দ্বার! 

প্রবেশ করাইতে হইবে। ইহার নাম “নিরাহ- 



শশব-বৈষঠ ক 

প্রয়োগ” অর্থাৎ পাক করা! জল দ্বারা পিচকারি 
দেওয়া । 

এই পাক করা জল গুহ্বদ্বার হইতে মলের 
সহত অথব| কেবল নির্গত হইলে তিলতৈলে 
চারিসের শু ঠ, পিপুল, মরিচ মিলিত ২ ছুই তোলা 
মিশ্রিত করিয়া পিচকারির দ্বারা গুহাদ্বারে প্রবেশ 
করাইতে হইবে (ইহার সহিত পাঁক করা জল 
অথব| কেবল জলমিশ্রিত করিতে হইবে না) এই 
প্রচার তৈলশ্প্রয়োগের নাম প্অনুবাঁসন”। এই 
তৈল দেওয়ার দিনে অশ্বকে খাইবার জন্য থাস ও 
দান। এবং জল মল্প পরিমাণে দিতে হইবে । 

অশের পশ্চান্তাগে অর্থাৎ পিছন ধারে খোঁড়ান 
লক্ষ্য হইলে কেললমাত্র অনুবাসন অর্থাৎ তৈলের 
পিচকারি দেওয়া হই । পাক করা জল অর্থাৎ 
নিরুহ গুহ্াদ্ধারা প্রবেশ করান হইবে না। আর 

পূর্বকায়ের মর্থাৎ আগের দিকে (বুক হইতে 
আগের প। ও মুখের দিকে খোঁড়ানর কারণ লক্ষ্য 
হইলে যে চিকিৎসার কথা পুর্বে লিখিত হইয়াছে ) 
পশ্চ।ৎ দিকে খোড়ান রোগেও সেইরূপ চিকিতসা 
করিতে হইবে। 



একজিংশ অধ্যায় ৪৭ 

ফলতঃ সকল প্রকার খোড়ান রোগে গগ্থদ্বারে 

তৈলের পিঢকারি দেওয়া এবং যে স্থানে খোড়াই- 
বার কারণ বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে সেই স্থানের 

নিকটবন শিরাবিদ্ধ করিয়া দেওয়া সঙ্গত। অপর 

বুকের দোষে যে ঘোড়ান রোগ হয়, তাঁহার যেন্ধপ 

চিকিৎমা বলা হইয়াছে (উপবাস উত্যাদি যে 

চিকিৎসা) সেই সেই চিকিতসা সকল প্রকার 

খোৌঁড়ান রোগে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

কোমরের দোষে খোড়ান রোগের 

লক্ষণ ও তাহার ঠ্কিৎসা 

কোমরের দোষে যে ঘোড়া খোঁড়া, সেই 

ঘোড়াকে বোতকাটি' বলে র্থাৎ কটিদেশে বায়ুর 

দবারায় বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে ঘোড়া 

খেশড়াইতে থকে, এক কথায় এই রোগকে 

কোমরের বাতধরা বলা বাইতে পারে । 

চিকিৎসা 

উক্ক-সন্ষির নিম্সে চার অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান 

বাদ দিয়া অপান্তি নামক শিরাবিদ্ধ করিয়া ( এই 

পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের শিরাবিদ্ধ করিবার প্রকার 
ঃ 



৪৮ অশ্থ-বৈঘ্াক 

ও স্থান বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই কারণ 
এখানে বলা গেল না) রক্ত-মোক্ষণ করিতে হইবে 
এবং পুর্ধে যেরূপ পাক করা জল ও তৈল- 
প্রয়োগের কথা বল! হইয়াছে, সেইরূপ করিতে 
হইবে আর খাইবার গ্রণালীও সেইরূপ করিতে 
হইবে। এই গ্রন্থে বায়ুনাশক যে সচল তৈলের 
কথা বলা হইয়াছে এবং আমুর্বেবদশাস্ত্রের অশ্ব- 
দিগের বায়ু-রে।গের শান্তির জন্য মহারাজ-প্রপারণী 
প্রভৃতি যে কল তৈল বলা হইয়াছে, সেই মেই 
তৈলের দ্বারা কোমরে মালিশ করিতে হইবে । 

যে অশ্শ তিন পায়ের দ্বার দণ্ডায়মান থাকিয়। 
অপর এক পদের খুরাগ্রনের দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়। 
থাকে এবং নিশ্চল হইয়। অলণ চক্ষে অবস্থান করে, 
সেই অশ্ব বিশুদ্ধ অর্থাৎ খোঁড়ান প্রভৃতি রোগ- 
শূন্য ) এবং যে অশ্ব অগ্রকায়ের দ্বারা অর্থাৎ 
আগেকার পায়ের উপর ভর দিয় যায় মেও বিশুদ্ধ, 
অথবা যে অশ্খের পশ্চান্ভাগ আগের দিকে উত্থিত 
হইয়া খাকে সেই অশ্ব দৃঢ় বলিয়া বিবেচনা হয়। 
অপর যে ঘোড়া ফাড়াইয়া ঘুমায় এবং তাহার 
বক্ষদেশ এক অঙ্গুলি বাঁ ছুই অঙ্গুলি নীচু হইয়া থাকে 



একত্রিংশ অধ্যায় ৪৯ 

সেই অশ্ব গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ খোড়ান ইত্যাদি 
রোগশুন্য বলিয়! বহনের উপযুক্ত । 

ইহার পর যে অশ্ব গ্রহণের যোগ্য নয়, খোড়ীন- 

রোগে আক্রান্ত, তাহা বল! হইতেছে। 
যে অশ্বের শরীরে বাতের প্রাবল্য অধিকরূপে 

বর্তমীন অথবা যে অখের এক অংশ কুট (আগেকার 
ছুই পায়ের ও ক্বঙ্ধদেশের যে সন্ধিস্থল বা এরূপে 

ছুই সন্ধিস্থল বায়ুর দ্বারায় আক্রান্ত হয় কিন্ব! 
বেগে ও গমনে বাতের তুলা লক্ষণ দেখ! যায়, তাহ! 

হইলে অশ্ব বলিষ্ঠ হইলেও গ্রহণের অনুপযুক্ত | 
কারণ সেই অশ্ব বাতকোটা (কুমরি ) রো গগ্রস্ত। 

আর যে অশ্ব প্লতগাতিতে (কদমে) চলিতে 

চলিতে কোমর উপরদ্িকে তোলে, সেই অশ্ব বাত- 
রোগগ্রস্ত, তাহাকে বাহনের কাধ্যের জন্য গ্রহণ 

করা যাইতে পারে না। | 
অথব! যে অশ্ব এক কর্ণ উচ্চ ও এক কর্ণনিন্গ 

করিয়া অবস্থান করে এবং গমনের সময় বক্ষদেশ 

আকুঞ্চিত অর্থাৎ বাকাইতে থাকে, সেই অশ্ব বাঁত- 
পীড়ায় আক্রান্ত স্থতরাং সে অশ্বও বর্জনীয় | 

যদি অশ্ব পিছনের পায়ের খুরের অগ্রভাগ দ্বারা 

ণ 



৫৯ জশ্ব-বৈদ্ভক' 

ভূমিতে স্থলিতভাবে অর্থাৎ পা টানিয়। টানিয়া 
গমন করে, তাহাহইলে দেই অশ্বকে “অকিঞ্চনঃ বল। 
যায় শথাৎ তাহার দ্বারায় কোনও কাঁজই হয় না, 
স্থতরাং মশ্বকার্ধের মে অনুপযুক্ত অথবা যে অশ্ব 
সর্ববদা বিমাইতে ঝিমাউতে পিছনের পায়ের বাঁধ! 
দড়ি টানিয়। অবস্থান করে, সেই অশ্ব বাতভুগ্রকটি 
অর্থাৎ বাঁতরে।গে তাহার কোমর বাঁকিয় গিয়াছে । 
এই অশ্বেও কোনও কাজ হয় না, ইহাকেও 
অকিঞ্চন বল। যায় । 
আর যে ঘোড়া মাটিতে লুটাইয়া উঠিবাঁর কালে 

আগেই আগেকার শরীরের ভাগ উঠায় পরে পিছুন- 
দিক উঠায়, মে অশ্বও বাতরোগে আক্রান্ত বুঝতে 
হইবে । 

এই যে কয়েক প্রকার অশ্বদিগের বাতরোগের 
কথা বর্ণিত হইল, এই সকল রোগ দুর হয় না। 

কোমরের দোমে অশ্ব খেড়াইতেছে এই 
আশঙ্কা! হইলে, যে গুহ্থদ্বারে পাক করা জল 
প্রবেশ করাইয়। দিবার উল্লেখ কর! গিয়াছে তাহ! 
দিতে হইলে এ অশ্বকে বাহিত করিয়া অর্থাৎ 
বাহনের কাধ্য সম্পাদন করাইয় স্নান ও জলপাঁন 
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করাইয়। স্্রখে অবস্থান করাইবে। যখন সেই অশ্ব 

আয়াঁনচক্ষে অবস্থান করিবে এবং তাহার শরীর 

বেশ দৃঢ় হইয়াছে বুঝা যাইবে, তখন হশ্বশালায় 

রজ্জব প্রভৃতির দ্বাথ! বিশেষন্ূপে সংযত ও পরিৰৃত 

করিয়া পর্বেবোস্ত নিধি-অনুপারে নাহ দিবে 

(পাঁক কর] জল পিচকাবি দিয়] প্রবেশ করাইবে )। 

এই প্রকার চিকিৎসা তিন রাত্রি কিম্বা পাঁচ রাত্রি 

অথব। সপ্তরাত্রি করিতে হইবে। 



দবাত্রিৎশ তাধ্যাঁয় 
টিটি রাতে 

অশ্বদিগের কাঁণের রোগ বায়ু বা পিত্ত কিন্বা 
কফ রক্তকে দূষিত করিলে অথবা কাণের নিকটে 
আঘাত লাখিলে অশ্বদিগের কর্ণরোগ হইয়! থাকে, 
ইহার চিহ্ন এই যে কাণের ভিতর ফুলিয়! উঠে। 

চিকিৎসা 

বেশ শক্ত কাণখুক্ষির আগায় তুল। বেড়াইয়। 

কাঁণের মধ্যে প্রবেশ রাইতে হইবে । পুনঃপুনঃ 
প্রবেশ ও বাহির ও তুলা বদলাইয়! কাঁণের সমস্ত 

পুঁজ বাহির করিতে হইবে । পরে অশ্বকে ভালরূপে 
বাদ্ধিয়! ভূমিতে শোয়াইয়! কাণের ভিতর মধু ও ঘৃত 
প্রবেশ করাইয়। দিবে, অথব? ঝুড়, পিপুল, লোধ- 
ছাল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, এই সকল খিনিষ সমান 

ভাগে লইয়৷ কুড়ব পরিমিত ( আধসের ) লইয়া 
জল দ্বার পেষণ করিয়1 .৮তৃঃপ্রস্থ পরিমিত (চারি 

সের) ঘৃতে ষোল সের জল দ্বারা পাক করিবে, 
পাঁক করিতে করিতে যখন জল না থাকিবে এবং 
পূর্বেবাক্ত বাকী কুড় ইত্যাদি দ্রেব্য বাতির হ্যায় পাকান 
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যাইবে, তখন ঘ্বত ঠিক পাঁক হউযাছে বুঝিতে 
হইবে, এই অবসরে ঘৃত নামাইয়া কাপড় ছ্বাণা 
ছাকিয়া না লইয়৷ কুড়ব পরিমিত অর্থাৎ আধসের 
কাণের ভিতর দিতে হইবে । 
সি ইন্দ্রঘব, টা উভয়ে মিলিয়। এ+ 

(ছুই তোলা), দ্বত ১ পল ( হাধপোয়|) 
গরম রা তাহাতে এ টী ছুই দ্রবোর চর গিশিত 

করিয়া কাপড়ের দ্বারা উত্তমরূপে ছ'াকিয়া ঈমৎ 

গরম থাকিতে কাণের ভিতর দিতে হইবে । 
অথবা কয়েতবেলের রমে মধু ঘতসহ মিশিত 

করিয়৷ কাণের ভিশর দেওয়া যাইবে । আর কাণে 
একটা ধৃপ দিতে হইবে । ধূপ এই--গুড়ত্বক (দ|রু- 
চিনি) ক্ষীরারৃক্ষ (ডুমুর, বট, অশ্ব, মৌল ও 

পাঁকুড় ) যে কোনও গাছের হাল ও পাতা, শাপের 

খোলস, বচ ও গুগৃগুলু, কুড়, ভেড়ার লোম, মনশীলা 

( মনছাঁল ) ইহাদের ওজন প্রত্যেকের দমাঁন, এই 

পকল দ্রব্য কুট্রিত করিয়া মাখিবার উপযুক্ত ঘৃত- 

মিশ্রিত করিয়া অগ্রি-সংঘোগে করণে ধৃপ দিবে 
এই কর্ণরোগগ্রস্ত অশ্বকে মধু ও পিপুলচুর্ণ 

মিলিত মুগ খাইতে দিবে। 



ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায় 
খা 

অশ্বদিগের কাসরোগের লক্ষণ 

অশ্ব্দগের ছয় প্রকার কাসরোগ হইয়। থকে । 
তন্মধে বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্য তিন প্রকার, 

সান্নিপাত (মিলত বায়ু-পিত্ত-কফ ) জন্য এক 

প্রকার আর ক্ষত ও ক্ষয় জন্য ছুই প্রকার, এই 
সকলে মিলিয়। ছয় প্রকার । 

বায়ুন্য কাসের লক্ষণ 

অশ্বদিগের যে রোগে বাসি হইতে খাঁকে, কিন্তু 
কফ 'নর্গত হয় না, ক্রমশঃ ক্ষীণতা বাড়িতে থাকে, 

সেই রোগ বায়ুজন্য কাস বলিয়! বিখ্যাত । 

চিকিৎদা 

অশ্ব 'ধায়ূজন্য কাঁসের দ্বারাঁয় আক্রাস্ত হইলে 

বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহাকে বেল, শ্চোলা, গামার, 

পারুল গণিয়ারি এই পাঁচ বৃক্ষের মূলের ছাল 
মিলিত এক পল (আধ পোয়1) ষোল €নর পরিমিত 
জালে সিদ্ধ করিয়! চারি সের থাকিতে নামাইয়! 
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ছীকিয়া সেই জল পলপরিমিত (আধ পোয়া) মাংস 
পাক করিয়া ছুই সের থাকতে নাগাইয়া পুনরায় 
ছাকিয়া খাইতে দিবেন | 

অথবা গরুর ছুধ এক প্রস্থ (/8 সের), চিনি 
১কুড়ব (মাধ সের), পিপুল, শু ঠ চারিভাগের এক 
ভাগ কম ১ পল (ছয় তোলা) এই সকল দ্রব্য 
একত্র মাশ্রত করিয়া অশ্বাকে খাওয়াবেন | 

কিন্বা তিল-তৈল (প্রস্থাদ্ধ ) দুই সের, সৈদ্ধব- 

লবণ ১ কর্ষ (ছুই তোলা), শুঠ, পিপুল এক- 
চতুর্থাংশ, পুপ ১,.পল (৬ তোলা) চিনি ১ কুড়ব 
( অদ্ধসের )। 

অথবা ছুরালনা, কণ্টকারি বৃহতা, কটুকি 
ইহাদের সকলের ওজন ১ পল (প্রত্যেক দুইতোলা) 
শুদ্ধ বেগুন ১ পল (আধ পোয়া) আটক পরি- 
মিত (১৬ সের) জলে এ নেগুন পাক করিয়া 
অদ্ধেক থাকিতে নাসাইঘা ছ'কিয়া সেই জলে 
ছুরাল্ভা প্রভৃতি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়৷ তিল-তৈল ৩ 
কুড়ব ( দেড় সের) পরিমিত একাথ মন্তোলিত 
করিয়া! (সাতলাইয়া) লইতে হইবে। এ যুল 
বায়ুগন্ অশ্বদিগের কাসের বিশেষ উপকার করে। 



৫৬ অশ্ব-বৈসষ্কক 

অপর-_ 
ছুরালভা, কণ্টকারি, বৃহতী, কটুকি [মিলিত 

১ পল, প্রত্যেক ছুই তোলাঃ বংশলোচন ও গমচুণ 
( ময়দ ) মিলিত ১ পল (আধ পোয়া, প্রত্যেক 

১ ছটাঁক) ছুধ।৬ ষোল সের, পুরাতন গুড় ৮ পল 

(/১ সের ) ঘ্ৃত ৪পল (অদ্ধ মের) এই সকল দ্রব্য 
একত্র পাক করিয়। পাঁয়সের মত হইলে নামাইয়! 
খাইতে দিবে। 

দধি চাঁরিপল ( অদ্ধমের ) মধু ১ কুড়ব ( আধ 

সের ) একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে অশ্ব 
দিগের বায়ুজন্য কান দূর হয়। 

শুক বেগুন ১ পল (আধ পোয়া) আড়ক 

পরিমিত (ষোল মের) জলে পাক করিয়া অদ্ধেক 

অর্থাৎ /৮ সের থাকিতে নামাইয়।৷ তাহাতে শু'ঠ 
পিপুল-চুর্ণ" প্রত্যেক ১৯ ছটাক এ জলে মিশ্রিত 
করিয়া ৩ কুড়ব (দেড় সের) তিল-তৈলে 
সন্তোলিত করিয়া! পান করাইবে। 

মূলার রস অর্দপ্রস্থ (দুইসের) পূর্বোক্ত 
প্রকারে নিম্পন্ন শুকনো বেগুনের পাক করা ক্বাথ 

/৮ ঘের আর তিলতৈল অর্দপ্রস্থ অর্থাৎ ছুইসের 
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র তিল-তৈল অর্ প্রস্থ অথাৎ ভুই সের একত্র 
রর না করিয়া পান করাইবে | 

ঠাস *সিকার দ্বার কুলগ্থকলাই (কুভ্ভি- 
কলাই ), কুশয়ুল; [.লতত ছঃতে'ল) ঘৃত ও 
গরুর চার্বব, সিলিভ দুই তোলা ; একত্র মিশ্রিত 
কারয়৷ আগ্রযোতগ ধৃপ দিবে । | 

- পিস্ভঈন্য বাসের লক্ষণ 

অশ্বদিগের পিত্তজন্য কাস নীল ও পীত 
( হলাদে ) রঙ্গের কফ নিগতি হয়। থাঁকিয়। থাকিয়! 
কাম (বিচ্ছিন্নভাবে ) হয়, কামিতে কাঠিতে 
গাষে জ্বাল ও ঘশ্ম' উপস্থিত হয় 

: চিকিৎস। 

অশ্বদগের পিভজন্য' পাসে গোবনের রস "সের 
পিপুলচুরণণ ১ পল ( আধপোয়া) মবু ও রত প্রতোক 
অদ্ধাঘর একত্র মিশ্রিত করিয়! পান করঃই? 5 
হইবে বনী ছাগছুদ। ম সেব, যবঢচণ 2 কুডব 

(অদ্ধসের) এই দ্রেত্যের যোগে পাপন প্রস্ততি 
করিয়া জাল! ও পিপুল্চুল ভতন্যেত ছয় হালা 
মধু ও ঘ্বতত আদমের একর মিশ্রিত করিয়া 
খাওয়াইতে হইবে । 

চা 



৫৮ অশ্ব-বৈস্তক 

কিংবা পিপুল, যষ্ঠিমধু, শ্বেত-বেলেড়া) গোরো- 
উন! প্রত্যেক ছুই তোল। ছাগছুপ্ধ ৪ চারি সের, 

চিনি অর্ধসের:একত্র মিশ্রিত করিয়! পান করাইবে। 
অথবা কেবল পিপুল-চুর্ণ % আধ পোয়া, ছাগছুগ্ধ 
9 সের, চিনি ॥* আধসের একত্র মি্িত করিয়া 
খাওয়াইলেও উপকার হয়। এই ছুগ্ধ বায়ুজন্য 
কাসশাস্তির জন্য দেওয়] হয় | 

পটোলপাতা ( পল্ত। ) ১ পল ( অর্ধপোঁয়া ) 

ঞরু আঢ়ক (যৌল সের) জলে পিদ্ধ করিতে হইবে 
এবং এ জলে তিনপ্রস্থ (৬ সের) মুগ দিতে 

ইইবে। যখন মুগলকল বেশ স্থসিদ্ধ হইবে, তখন 

নামাইয়! ছণকিয়া লইবে। পরে এ মুগের সহিত 
পিপুলচুর্ণ ১ পল ( অর্ধপোয়। ) মধু ও ঘ্বৃত ১ কুড়ব 
( অর্জলের ) মিশ্রিত করিয়। খাইতে দিবে । 

আমলা-চূর্ণ, বংশলোচন চুণ, পিপুল-চুর্ণ এই 
সকন দ্রেব্যের চুর্ণের পরিমাণ ১ পল ( অর্ধপোয়1 ) 
স্বৃত চারিপল (অর্ধ/মর) একত্র পাক করিয়! 
তাহখতে মধু অর্ধসের মিঞ্রিত করিয়া! লেহ (চাট নি) 
মত হইলে অশ্বক্ষে খাইতে দিবে। | 

অথব! গাস্তারীফলের চুল ১ পল ( অর্দপোয়। ) 



ভ্রয়স্্িংশ অধ্যায় &৯ 

ঘ্বত চারিপল ( অদ্ধমের ) একব্র পাক করিয়া 
নামাইয়া মধু আধসেরলহ মিশ্রিত করিয়া লেহবৎ 
হইলে পান করিতে দিবে। অনস্তর খাগ্াদেব্য 
খাইতে দ্িবে। পিত্তগন্য কালরোগেও নাসিকার 
দ্বারে ধূপ দিবার ব্যবস্থা আছে । 

লোধছাল, রক্তচন্দন, যষ্ঠিষধু ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের 
মিলিত চর্ণ তিন কর্ধ (৬ তোল!) ঘৃত এক কর্ষ 
(ছুই তোলা ) একত্র মিশ্রিত করতঃ অমিযোগে 
ধূপ দিতে হইবে। 

কফজন্য কাসের লক্ষণ 

যে অশ্ব অধিক কাসিতে থাকে; কাসিতে 

কাসিতে রোমাঞ্চিত হয় ( গায়ের লোম খাড়া হয়) 

তাহার গাত্র ও মস্তক ভারি-ভারি বোধ হয়, খাগ্া- 

গ্রহণের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না ছুঃখিতের ন্যায় 
দেখা গিয়. থাকে, দধি (দই) কুন্দফুল এবং*কপূরের 
হ্যায় শাদা কফ বাহির হয়, খ্নদ্যের অভাবে ছুঃখিত 

' হয় না অর্থাৎ খাইতে না পাইলেও বিশেষ কষ্ট 
অনুভব করে না, ফলতঃ কফের দ্বারা মুখ ও নাসিক! 

পুর্ণ থাকায় আহারের তাদৃশ রুচি থাকে না, এইরূপ 
অশ্বকে কফ-কাস-রোগে গীড়িত বুঝিতে হইবে । 



৬০ অশ্ব-বৈদ্ভক 

 চিকিৎস। 

চিতামূল, আমলা, হরীতবী, বহেড়া, মুখা, 
শু ঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদ্রে চুর্ণ প্রত্তোতক সঙ্গন, 
মিলিত ওজন এক চতুর্ঘাংশ কগ এক পন 'অর্দ,হ 
ছয় তোলা, মধু এক কুড়ব অদ্ধসের এ *ত্র মি-শ্রত 
করিয়া কফজন্য কাসরোগে অশ্বকে খাইতে দিনে । 

খা ইবাঁর জন্য তিক্রমুগ, তিন প্রস্থ (/৬ সব) নিম- 
ছাঁল, গুলঞ্চলতা, বাসকছাল, পটে লপাত1 ও কন্ট- 
কারী ইহাদের মিলি পরিমাণ ১ পল (আব পোয়া), 
এই সকল দ্রব্য ।৬ সোল মের জলে সিদ্ধ বরিতে 
হইবে, মুগ সকল বস্ত্রের দ্বারা আল গাভাবে বান্ধিয়। 
দিতে হইবে, যেন নিমছাল প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত 
না হয়, বেশ স্থসিদ্ধ হইলে নাগাইয়। মুগসকল এবং 
অদ্ধসের মধু» দেড়সের তিল-তৈল, শু", পিপুল ও 
মরিচ-ছুরণ মিলিত ১ পল ( অর্ধপোঁয়া ) একত্র 
মিশ্রিত করিয়। অশ্বকে ভোজন কাঃতে দিবে | 

এই প্রকার কু'্খকলাই তিনপ্রস্থ (./৬ সের): 
যোলসের ০গামুত্রে পিদ্ধ করিয়া বেশ দিদ্ধ হইলে 
নামাইয়৷ ছ1কিয়া শ"ঠ, পিপুল ও মরিচ-চুর্ণ মিলিত 
এক পল ( অদ্ধপোয়। ) তিল-তৈল দেড়সের একক্র 



ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ৬১ 

মিশ্রিত করিয়া খাওয়াতে ভইন্ব | কনা শাসং 

রোঁগেও পপ দিতে হয়| ধুপের ছন্য এই নস্তীমুল। 

হলুদ, হিং ও বৃহতীকল গিলিত ৩ কর্ধ (ছয় হোল) 

হিং এক কর্ধ (ছুই তোঃ1)মিলাইয়া গগ্রি-সংমাগে 

নাঁসিকার দ্বারে ধৃপ দিবে । 

সানিপাঁতি-জন্য কাঁপরোগের লক্ষণ ৪ টিপি গা 

গুর্বেব যে মকল বাঁয়ু জনা, পিগুক্ষনা,। কিক 

জন্য কাসের লক্ষণ বলা হইয়াছ। সেই গপল 

লক্ষণ সম্পর্ণশাবে বা কিয়দণাশ প্রকাশিত 

হইলে সানিপাঁত-জন্য কাস বুঝিতে হভীব্, ইহার 

চিকিৎসা এ পুর্ববোক্ত বায়ু জন্যা, পক ভান্য ও 

পিত্তজন্য কাঁসের চিকিৎসাঁদির নাধ বিহিত হইযা।চু 

এ কারণ পৃথপ, চিকিৎম'র ঢালথ কণা গেল না। 

বিবেচনাপূর্রক বায়ু-পিভ বাঁকক যাহার ঘহ আশ 

প্রকৃপিত হইযান্ছ বুঝিয়া সেইন্নপ চিকিৎসার 

বিধান করিতে হইবে । 

_. ক্ষতজন্য কাসের লক্ষণ ও চিকিৎস। 

অশ্বদিগের ক্ষতঙ্ুন্ায কান হইলে, গাঁছের কম 

মিশ্রিত বর্ণের ন্যায় কফ নির্গত হয় ত্থবা রক্- 



৬২ অসশ্ব-বৈগ্ভক 

মিশ্রিত কফ নির্গত হয়। ক্ষতজন্য কামে পিত্তজন্য 

নাসের টিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে । 
এই রোগে অশ্ব বিশেষ ছুর্ববল হইলে আরোগ্য লাভ 

করিতে পারে না। 

ক্ষয়জন্য কাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা 

বে অশ্ব গাত্র প্রনারিত করিয়। থাকে বিশেষতঃ 

ঘড় গরসারিত করিয়। থাকে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়] 

কাসে, কাঁসিবার কাঁলে রোমাঞ্চিত হয় ক্রমশঃ ক্দীণ 

হইতে খাকে এনং দুর্গন্ধ পুঁষের ন্যায় কফ উদ্দিগিরণ 

করে, সেই অশ্বের ক্ষ়জন্য কাস হইয়াছে বুঝিতে 

হইবে । এই রোগে পিত্বজন্য বাঁসের যে চিকিৎসা 

ব্ল1 হইয়াছে, বিবেচনামত সেই চিকিৎসাদি ব্যবস্থ। 

করিবেন । ফলতঃ এই রোগ অধিক দিনের হইলে 

ভল হইতে দেখ! যায় না। 



চতুম্ত্িংশ অধ্যায় 
ঙ $ 

পপ (টি সপ 

হিকা-শ্ব। সগোগ 

শ্বাস-রোগের শিদান ও লক্ষণ 

শীতকাল উপস্থিত হইলে অর্থাৎ শীতকালের 
ঠা লাগিলে অশ্বপিগের মুখ ও নাক দিয়া যে কফ 

নির্গত হম), এই কক্ষ পিগগত হওয়া রোগের নাম 

শ্বাস। শীতকালে এই শ্বাম উপস্থিত হইদে তাহ! 
ায়ুজন্য বলিয়া জানিতে হইবে । 

এইরূপ শরৎ ও গ্রীগ্রকালে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন 

মাসে ও বৈশাখ-জ্ষ্ট মাসে অশ্বদিগের শরীরে 
পিত্ত প্রকুপিত হইয়া মুখ ও নাসিকার দ্বারে ক 

নিগতি করে, ইহাই পিভজনা শ্বাস। এই গ্রোগে 

অশ্ব তৃষ্জ] ও গাঞঙ্দাহ অনুভন করে এনং তাহার 

সমস্ত-গাত্র ঘামিতে থাকেএ বর্ধাকালে ও বসন্ত- 

কালে যে শ্বাস হয়, তাহ! কক জন্য । 

বায়ুগন্য, পিত্তভজন্য ও ককজন্য যে মকল শাসের 

লক্ষণ বল হুইল, তাহারা সকলে মিলিত হইয়] 
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প্রকাশিত হইল সম্গিপাতি জন্য শ্বাস বলিয়! 

দিদ্দিন্ট হয় । 
এইূপ বায় ও টিভ্, লায়ু ও কফ, পিন্ত ও কফ 

মিলিত হুইযা যে তিন প্রকাঁর শ্বান উপস্থিত রে, 

তাহ দ্বন্দজ নামে আখ্যাত অর্থাৎ ছুই ছুই দোষের 
কারণে উৎপন্ন বলয় দ্বন্বজ না দ্বিদেধগনিত 

বলয়! আখ্যা 5 হয়। 

চিকি৮া 

বাযুজন্য শ্বাসরোগে অশ্বকে পঞ্চমুলের কাথে 

মাংস-রস পাঁক কগিয়া তীছ্ার »হিত শালি-তগ্ুলের 

অন্ন খাইতে দিবে | 

ইহার প্রস্তত-প্রণাপী ঠ 

বেলমুলের ছাল, শ্যোনামূলের ছাল, গান্তাশী- 
মুলের ছাল, পাটলা প্কুল) মুলেগ ছল, গণিয়ার- 

মুলেগ ছাঁল' ঈভাঁবে এই সকল গাছের ছাঁল, মিলিত 
পারমাণ এক পল (আধপোয়। ) কুট্টিত মাংস ভুই 

সের, ৯৮০ পল (॥২॥* সাঁড়েবাইশ সের) জলে সিদ্ধ 

করিয়া অদ্ধেক থাকিতে নাঁমাইয়! বাস্ত্রের দ্বারাঁয় 

ছাঁকিয়া লইতে হইবে অনন্তর শালিতগুলের অর্থাৎ 



চতুন্সিংশ অধ্যায় ৬৫ 

হৈমন্তিক ধান্যের চাউলের অর্ধাটক ( চাঁরিসের ) 
পরিমাণ উপযুক্ত জলে পাক করিয়া ভাত হইলে 
নামাইয়। ফেন বা মণ্ড বাদ দিয়া এ ভাত ও 

পূর্বেবাক্ত মাংস-রল একত্র করিয়া খাইতে দিবে । 

পিতজন্য শ্বামের চিকিৎসা 

অশ্বদিগের পিত্তজন্য শ্বাসে তৃুষরহিত ( খোসা! 
ছাড়ান) যব তিনপ্রস্থ (/৬ মের) ৬৪ সের 
জলে ভিজাইয়া বেশ ভিজিলে খাইতে দিতে 
হইবে। এবং ঠাণ্ড। প্রলেপ ও ঠাণ্ডা পানীয় দিতে 
হইবে । আখের মূল, শরের মূল, কাশের মূল, নল- 
খাগড়ার মূল, বেতের মুল ইহাদিগের পরিমাণ 
মিলিত ১ পল ( অদ্ধপোয়! ), ষোল সের জলে সিদ্ধ 

করিয়! চারি সের থাকিতে নাঁমাইয়! ছ'কিয়া মধু 
অদ্ধ সের ও চিনি অদ্ধ সের মিশ্রিতকরত , পান 
করিতে দিবে । 

জল চারিসের ও দুধ চাঁরিসের একত্র মিশ্রিত 
করিয়। পিত্ুজন্য শ্বাসে অশ্বদিগের গুহাদ্বারে প্রবেশ 

করাইয়া দিবে । গাত্র ভ্বাল! নিবারণের জন্য পাঁকের 
প্রলেপ দিবে। 

বি 



৬ঙ অশ্ব-টবদ্ভক 

অথবা রান ১ পল ( অর্দপোঁয়। ) উত্তমরূপে 

পেষণ করিয়া চারিনের পরিমিত গরুর ছুধে দিয়া 
চিনি আঁধসের ও মধু মাধসের তাহাতে মিশাইয়। 
পান করিতে দিবে। 

কিংবা নিমছাল, গুলঞ্চলতা, বাঁসকছা'ল, পটোল- 
পাতা, কণ্টকাঁরী ইহ!দের [মলিত পরিমাণ একসের, 
ঘত চারিসের, জল 1৬ ধোলসের, নিমছাঁল প্রভৃতি 

উত্তমরূপে পেষণ করিয়। এ ঘ্বত পাঁক করিতে হইবে । 
যখন জল থাকিবে না, বাটা নিমছাল ইত্যাদি 

বাতির মত পাঁকাঁন যাইবে তখন স্বত নামাইয়। 
বস্ত্রের দ্বার ছকিয় লইবে। এই ঘ্বৃত এক কর্ষ 
(ছুই তোল! ) পিত্তজন্য শ্বাসে ব্যবস্থা করিবে । 

অথবা-_বেণাঁমুল, পগ্মকাষ্ঠ, মূর্ববামূল, গাস্তারী- 
ফল সকলে মিলিয়। ১৯ পল ( অদ্ধপোঁয়। ) এই নকল 

দ্বেব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া /৮ আটসের জলে 

ঢাঁলিয়। চিনি আঁধসের, মধু আধসের মিলাইয়। পান 
করিতে দিবে । 

ময়ূরের পেণ ও জঙ্ঘার ( জাঙের )' আস্থ অথব৷ 

চণ্্ ইহাদের যে কোনও একটা লইয়! একটী মাটীর 
ভাড়ে পুরিতে হইবে পরে সেই ভাড়ের মুখে একটা 
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সর1 বা ঢাকনি, মাটা দিয়া এইরূপে আটিয়া দিতে 

হইবে, যেন এ সকল দ্রন্য দগ্ধ কপিবার সময় ধুম 

নির্গত ন৷ হয়। এই ভাঁড়টা ঘু'টের আগুণে পড়িতে 
দিবে, ঘুটে এইরূপ দতে হইবে যাহাতে ভাড়ের 

মধ্যস্থ দ্রব্যসকল উত্তমরূপে ভন্ম হয়। এই ভম্ম 

মধু ও উপধুক্তমত ঘ্বতসহ মিশ্রিত করিয়া 
ঘোঁড়াকে লেহন করিতে বা চাটিতে দিবে। 

এইরূপ শজাঁরুর কাটা বা হাড় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
করিয়। কুটিয়া ভাড়ের মধ্যে ভম্ম করিয়া মধু ও 

ঘতের সহিত লেহন করিতে দিবে । 

কফজন্য শ্বাসের চিকিৎম। 

কফজন্য শ্বীমে বেগুণের যুষে তিলতৈল 
মিশ্রিত করিয়া! খাইতে দিবে। 

যুন করিবার প্রণালা 

শুকনো বেগুন ৯ পল ্ আধাপায় ) ষোল 

সের জলে পাঁক করিয়া আদ্ধেক থাকিতে নামা ইয়া 

তিনকুড়ব ( দেড়সের ) তিল-তৈলে মাতলাইয়! পান 

করিতে দিবে । 

খাইবার জন্য তিন মুগ দিবে। 



৬৮ অশ্ব-বৈস্ভক 

দ্বিদোষজ্জনিত শ্বাসে (অর্থাৎ বাতপৈত্তিক, 
বাতশ্লৈম্মিক বা পিত্ৃশ্লৈত্মিক শ্বাসে ) বিবেচনাপুর্ববক 
উভয় দোষের মিলিত চিকিৎস। ব্যবস্থ। কারবে । 

এইরূপ সান্নিপাতিক ব৷ ভ্রির্দোষজনিত শ্বাসে 
বুদ্ধিপূর্ববক ভ্রিদোষের ম্বছু চিকিৎসা করিবে । ফলতঃ 

ষেষে দোষের (বায়ু-পিত্তের বা কফের ) প্রাবল্য 

দেখা যাইবে, পরস্পরের চিকিৎসা করিতে হইবে । 

হিকার লক্ষণ ও চিকিৎস। 

অশ্ব্দিগের চিকিৎসাশাস্তে হিকারোগের বিশেষ 

কোনও লক্ষণ লিখিত হয় নাই। তাৎপর্য্য এই 

যে-- 

শ্বাসরোগণের ন্যায় দোষের চিহ্থ লক্ষিত হয়। 

এতঘ্যতীত হিকারোগের হিট.কিই বিশিষ্ট লক্ষণ, 
শ্বাসরোগে অবলেহ, পানীয় ও যে সকল পথ্য বল 

হইয়াছে, এই রোগেও সেই কল ব্যবস্থা করিবে। 

রর রাজন) 
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ক্ষতের ( ঘ1) লক্ষণ ও চিকি€স! 

ঘায়ের কারণ ও লক্ষণ 

অশ্বদিগের ক্ষত বা ঘা, ছুইপ্রকার হইয়। থাকে । 

দোষজ ও আগন্তক বায়ু-পিত্ত বা কফ ইহাদের 

দোষে যে ক্ষত বা ঘা হয় তাহ! দোষগা, এই 

এক প্রকার। আর শন্ত্রাির আঘাত লাগিয়া যে 

ক্ষত বা ঘ| হয়, তাহা আগন্তক, এই এক প্রকার, 

এই ছুই প্রকারের মধ্যে দোষজ ক্ষত, হইবার 

পুর্বে ক্ষতের স্থান ফুলিয়! উঠে, পরে পাকিয়া 

বিদীর্ণ হয় ও ক্ষতরূপে পরিণত হয় । 

বায়ুজন্য ক্ষতের বা ঘায়ের লক্ষণ 

ক্ষত হইবার পূর্বেবে ফোলাস্থান বহুদিন 

ধরিয়৷ পাকিতে থাকে, স্পর্শ করিলেও পাকিয়াছে 

কি না বিশেষ বুঝ] যাঁয় না অর্থাৎ উপরিভাগ কঠিন 

থাকার জন্য পর অপর বেশ বুঝায় না। সেই 

তকে বায়ুজনিত বলিয়া বুঝিবে। 



৭০ অশ্ব-বৈগ্ভক 

পিতজন্য ক্ষত ব ঘায়ের লক্ষণ 

সত বা ঘা হইবার পূর্ধবে যে ফোলাস্থান শীস্্র 
পাঁকিয়! উঠে, পাকিবার কালে (দাহ) জ্বালা ও 
কণ্ডু (চুলকানি ) সমন্বিত হয় তাহা পিত্জনিত। 

কফজন্য ক্গত বা ঘায়ের লক্ষণ 

আর ক্ষত হইবার পূর্ধ্বে যে ফোলাস্থান পুরু ও 
উচ্চ হইয়া! উঠে, বহুদিন ধরিয়। পাঁকিতে থাকে। 
পাঁকিবার কালে বেদন। কম হয় ও শ্বেতবর্ণের হয় 

সেই ক্ষত কফজনিত বলিয়। বুঝিবে । 
যে ক্ষতে ব৷ ঘায়ে বায়ুপিভু, কফপিত্ত ও কফ- 

বায়ু লক্ষণ বিগ্ঠমান থাকে, তাহ! দ্বিদোষজ, আর যে 

ক্ষুতে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন দৌষেরই চিহ্ 
শ্রকাশ পায় তাহা সামিপাতিক। 

ক্ষতের বা ঘাঁয়ের চিকিৎসা! করিতে হইলে 
অগ্রে বুঝ উচিত ক্ষত ছুট কি শুদ্ধ। ছুষ্ট ও শুদ্ধ 

ক্ষতের লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে । 

চু বা অশুদ্ধ ক্ষতের লক্ষণ 

থে ক্ষত বা ঘা উ*চু হইয়া উঠে, ছু্গন্ধ স্ফ.টিত 
হইয়া (চটিয়! গিয়াও) পিড়কাযুস্ত (চারিদিকে 
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ফুসকুড়ি দ্বারা পরিরৃত ) তাহ! ছুন্ট বা অশুদ্ধ বলিয়। 
জানিবে। 

শুদ্ধ ক্ষতের ব! ঘায়ের লক্ষণ 

পূর্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত অর্থাৎ যে ক্ষত উচ্চ 
হইয়া উঠে না, দুর্গন্ধ নহে স্কটিত হইয়াও পিড়কা-. 
যুক্ত নহে তাহ] শুদ্ধ। 

ক্ষতের বা ঘায়ের চিকিৎস। 

দুষিত ঘা অগ্রে শোধন কারতে হইনে। 

শোধনের রীতি 

দন্তীমূল, হরিদ্রে, দারুইরিদ্রো, চিতামুল, শু"ঠ, 
রমন ও সৈম্ধবলবণ ইহ।দের প্রত্যেকের ওজন সগাঁন 
মিলিত ছুইতোলা ঘোল ব| কাজি (আমানি ) ছুই 
পের, পৃর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল উক্তরূপে পেষণ করিয়া 
এ ঘোলে বা কাজিতে মিশাইয়া দুদিত ক্ষতস্থান 
ধৌত করিবে । অথবা কৃষ্ণতিল ও যবের ছাতু সৈহ্ধব 
লবণ পুর্ববোক্তমত ছুইতোলা মাত্রায় লইয়! উত্তগ- 
রূপে পেষণ করিয়৷ ছুইসের দধিতে গুলিয়! তাহার 
দ্বারায় ক্ষত-স্থান ধৌত করিবে । অথবা নিমপাত। ও 



৭২ অশ্ব-বৈষ্ঠক 

কৃষ্ণতিল, সৈন্ধবলবণ উত্তমরূপে পেষণ করিয়। মধু- 
সহ ক্ষতে লাগাইয়। দিবে । কিংব] মধু, সৈহ্ধব বাদ 
দিয়াও নিমপাত। ও কুষ্ণতিল বাঁটিয়া ক্ষতের উপর 
লেপন দিলে ক্ষতের দোষ দুর হয় এবং শীঘ্রই ক্ষত 
রোপিত হয় (আকুরে আসিয়। ঘ1 পুরিয়। যায় )। 

চিকিৎসক ক্ষতস্থান উচু হইয়া উঠিতেছে 
দেখিলে অর্থাৎ আঁকুরে গেঁজাল বাহির হইতেছে 
দেখিলে ক্ষতে ডালিমছাল, আমল।ছাল, বকফুলের 

গাছের ছাল ও কয়েৎবেলের গাছের ছাল চূর্ণ 
করিয়! দিবেন । ঘ৷ পুরিয়া! আমিলে সেইস্থানে লোম 
উঠিবার জন্য এবং ত্বকের সমান বর্ণ হইবার জন্য 
নিন লিখিত চিকিৎসা করিবেন। গরু প্রভৃতি পশুর খুর, 

চাঁমড়। হাঁড়, লেজের, চুল, দাত, শিং, নখ যাহা! পাওয়। 

যায় এবং কচ্ছপের (কাঁছিমের) খোলা গ্রহণ করিয়! 
একী ভশড়ে পুরিয়া ও তাহার মুখ উত্তমরূপে 
বদ্ধ করিয়। ঘুঁটের আগুণে পৌড়াইবে । সেই স্কল 

দ্রব্য :উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে ঘ্বৃত বা তৈল সহিত 
[মশ্রিত করিয়৷ ক্ষতের উপর লাগাইয়। দিবে । 

যদি ঘা নালীরূপে পরিণত হয়, তাহা! হইলে 
নিম্নলিখিত চিকিৎসা করিবে। 
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সাদাঁকরবীরমূল, কলারমূল, আকন্দ-মূলের 
ছাল, মনসাসিজের ছুধ ব৷ আঠা, ধুস্তুরমূলের ছাল, 
চিতামূল, ভল্লাতক (ভেলা) প্রত্যেকের ওজন 

ছুই তোল! সাড়ে চারি আনা অর্থাৎ সকল দ্রব্যের 
মিলিত পরিমাণ ১ পোঁয়া, তৈল /১ মের, জল /8 
সের, জলশূন্য হইলে নামাইয়৷ কাপড়ের দ্বারা 
ছশকিয়! নালীঘায়ে দিতে হইবে । 

অথবা আগার-ধুম (ঝুল) উত্তমরূপে পেষণ 
করিয়া গোমুত্রে মিশ্রিতকরতঃ নালা-ঘ। পুরণ 
করিয়া দিতে হইবে। যদি এই সকল ওঁষধের 
দ্বার নালী-ঘ। আরোগ্য না হয়, তাহ! হইলে 

অগ্নির দ্বার দগ্ধ করিতে হইবে । ( এই পুস্তকের 
১৪ অধ্যায়ে অগ্নকন্মের বিধান বিশেষরূপে বণিত 
হইয়াছে )। 

পিত্জনিত ক্ষতে বা রক্ত-ছুষ্টিনিবন্ধন যে ক্ষত 
হইয়াছে, তাহাতে এবং আগন্তক অর্থাৎ আঘাত 
জন্য সদ্যঃ ক্ষন্ভূত কাজির (আমানির) মধ্যস্থ সারভাগ 

(ঘন অংশ) দ্বারা স্বেদ দিবে । 
অনন্তর যষ্টীমধুচুর্ণ উপযুক্তমত মধু ও ঘ্বৃত 

সহ মিশ্রিত করিয়া! ঘায়ের মুখে লাগাইয়া দিবে 
১৩ 
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এবং কাপড়ের পটি (ব্ঠাণ্ডেজ) দিয়া বাঁধিয়া 
রাথিবে, মধ্যে মধ্যে ঘি দিয়া ভিজাইয়া দিবে। 
রোপনের জন্য (আকুরে আপিবার জন্য ) কট, 

অশ্ব, মৌল, ডুমুর, পাঁকুড় ইহাদের ছাল উত্তম- 
রূপে পেষণ করিয়। ঘৃতসহ প্রলেপ দিবে। 

খাইবার জন্য শুকনো ঘাস ও শুকনো 
দান]! দিবে এবং পাঁনের জন্য সামান্য জল দিবে। 

যদি এই ক্ষতে পৃয হয়, তাহা হইলে পূর্বে 
দুষিত ঘায়ের চিকিৎসা-প্রণালী যাহা বল! হইয়াছে, 
তাহার ব্যবস্থা করিবে। দোষজন্য ক্ষতে অর্থাৎ 

বায়ু, পিত্, কফ জন্য ঘায়ে ষে সকল চিকিৎসা বলা 

হইয়াছে, বিবেচনা পূর্বক তাহারও প্রয়োগ করিবে । 

অসাধ্য ক্ষতের ( ঘায়ের) ও কষ্টসাধ্য 

ঘায়ের চিহ্ন 

যে ক্ষত বাঘা অবগাঢ অর্থাৎ গভীর, যাহা 
(বহু দিনে পুরিয়া আনে, ) এবং যে ঘা! বনুদ্দিন 

উৎপন্ন হইয়! মাংস বা মজ্জ! বা অস্থি আক্রমণ 
করে এই ক্ষত কষ্টসাধ্য বা অনাধ্য। চিকিৎসা 

দ্বার! ইহার বিশেষ ফললাভ হয় না । 
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সিংঘানক (নাকদিয়। সঙ্দি পড়া ) রোগের লক্ষণ। 

বাযুজন্য মিংঘানক-রোঁগের লক্ষণ 

বায়ু জন্য দিংঘানক রোগে অশ্বদিগের নাসিকা 

হইতে পাগল! রকমের ও ফেণযুক্ত আ্লাব হইতে 

থাকে। পিত্জনিত সিংঘানক রোগে রক্তবর্ণ 
বা হল্দে বা কাল রঙের শআ্রাৰ নির্গত হয়। 

আর কফজনিত পিংঘানর রোগে ঘন (পুরু) 

দধির মত দাদ! রঙ্গের আ্রাব নির্ঘত হইতে 

থাকে। 

সান্নিপাতিক-পিংঘানক রোগের লক্ষণ 

যদি নানাবর্ণের আ্াব নির্গত হয়, তাহা 
হইলে সান্নিপাতিক অর্থাৎ মিলিত বায়ুপিত্ব-কফ 
এই ত্রিদোধজনিত দিংঘাঁনক রোগ বুঝিতে হইবে। 

ইহা অপাধ্য।' চিকিৎসা বায়ুজনিত, ও পিত্তদ্রনিত 
সিংঘানক রোগে ঘোড়ার মাথায় স্বেদ দিতে 

হইবে । পিত্জনিত দিংঘানক রোগে প্রিয় 
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সাদাচন্দন, বেণারমূল (খস্থস্) বাটিয়া মাথায় 

প্রলেপ দিবে। 

সকল প্রকার সিংঘাঁনক রোঁগেই অশ্বদিগের শঙ্গ 

ও তালুদেশের শিরা বিদ্ধ করিবার উপদেশ আছে। 

বায়ু ও কফজনিত পিংঘানক রোগে 

রৃহতীফল, সাঁদা সরিষা, তি'তবেগুণের বীজ 

ইহাদের মিলিত পরিমাণ ছুই তোলা, গো-যুত্রের 

দ্বারায় পেষণ করিয়া আঁধসের তিলের তৈলে 

মিশ্রিত করিয়। নাকে নাস দিবে । 

খাইবার জন্য ভুর্ববাঁথাস ও পানের জন্য 

অল্প জল ব্যবস্থা করিবে । 

নাকের ভিতর হইতে কফনকল বাহির করিবার 

জন্য শুঁঠ, পিপুল, মরিচের প্রধমন (ফু দিয়া 

নাকের মধ্যে চূর্ণ প্রেরণ করার নাম প্রধমন ) 

দিবে। 

প্রধমন দিবার প্রণালী 

একটা নলের আগায় শুঠ, পিপুল, মরিচ- 

চূর্ণ প্রবেশ করাইয়া ঘোড়ার নাকের মুখে ধরিবে, 

পরে & নলের অপরমুখে মুখ রাখিয়া ফু 
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দিবে। এইরূপভাবে ফু দিবে যেন ফুৎকারের 
বেগে নলের মুখের চুর্সকল ঘোড়ার নাকের 

ভিতর প্রবিষ্ট হয়, ইহার নাম প্রধমন। এই 

প্রধমন দ্বারা নাকের ভিতরের শ্লেম্ম। বাহির 

হইয়া যায়। 
মিংঘানক-রে।গে শিরোবিরেচন (মাথা হাল্ক। 

করিবার জন্য এবং মাথার ভিতরের শ্লেম্বা বাহির 

করিবার জন্য উপায়) করা কর্তব্য। শুঠ, পিপুল 
ও মরিচচুর্ণের মত অন্য প্রকার ঝাল জিনিসের 
গুড়া দিয় শ্লেম্সা বাহির করিতে পার! যাঁয়। 

ইহাতে শ্রেম্ণ বাহির হইয়! মাথ! হাঁল্ক। হয়। 

অপর $-- 

নিন্নলিখিত তৈলের নম্তা করিলে অর্থাৎ নাল 
দিলে বিশেষ উপকার হয়। 

তৈল-প্রস্তুতের প্রণালী 

শ্বেতপুনর্নব৷ ( সাঁদা পুরুণে ), বিড়ঙ্গ, সরল- 

কাঁষ্ঠ, দেবদাঁরু, হরিদ্রা, বারাহীকন্দ (শকরকন্দ 
আলু), বেড়েলার মূল ইহাদের পরিমাণ মমান, 

মিলিত একপোয়! এই নকল দ্রব্য উত্তমরূপে 
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পেষণ করিবে । বেল, শ্যোনা, পারুল, গনিয়ারি, 

গামার ইহাদের মুলেরছাল অভাবে গাঁছেরছাল 
প্রত্যেকের ওজন ছয় ছটাক দেড় তোল! 

(অর্থাৎ মিলিত ওজন দুই সের) ষোল সের 
জালে সিদ্ধ করিয়া চাঁরি সের থাঁকিতে নামাইয়! 

ছীকিয়। লইতে হইবে, পরে একসের সরিষার 

তৈল ও এ পাঁক করা জল এবং বাঁট শ্বেত 

পুরুণে ইত্যাদি একত্র পাক করিয়া জলশৃম্য 

হইলে নামাইতে হইবে এই তৈল ছাঁকিয়। 

লইয়। ঝাল জিনিসের জল মিশ্রিতকরতঃ 

আধসের পরিমাণে নাকে ঢালিয়। দিতে হইবে । 

পিত্ৃজন্য মিংঘানক রোগের চিকিৎসা 

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টীমধু, লোঁধছাল, পিপুল,  হরিদ্রা, 
দারুহরিদ্রা) এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন 

২ দুই তোলা । উত্তমরূপ চুণ করিয়া আধসের 

গাঁভীচুগ্ধে মিশাইয়া অশ্বের নাসিকায় ঢালিয়া 
দিবে। ইহা পিত্ৃজন্য সিংঘানকরোগের উত্তম ওষধ 

অথব| £__লোধছাল, পুগুরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টীমধু, 
নীল দীফুল, প্রত্যেকের ওজন /* এক ছটাক, 
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তিল তৈল /১ মের, দুগ্ধ /৪ সের, জল /১ দের 
এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উত্তমরূপ 
পাক হইলে (অর্থাৎ জলশন্য ও লোধছাল 
প্রভৃতি বাতিন মত পাঁকান গেলে ) নামাইয়] 
কাপড়ের দ্বারা ছ'কিয়া লইয়া পূর্বববৎ নাসিণাঁয় 
(দিতে হইবে। 
এই প্রকারে নস্য (নাকে ওউমব) দেওয়! 

হইলে অশ্বের আগের পায়ের গজঙ্ঘায় ( জাংঘে) 
এবং পৃষ্ঠে চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়া 
ঘুরাইতে থাকিবে । এইরূপ করিলে সেই অশ্বের 
নাকের মধ্য হইতে সমন্ত কফ বাহির হইয়।! 
পড়িবে । 

এই প্রকার নস্তয দেওয়! ও ঘুরাঁন, পরত্যহই 
প্রভাতে করাইবে। 

কিংবা ছোট এলাইচ চরণ করিয়া ২ তোল! 
পরিমাণে নীকের মধ্যে দিয়া,* গভীর জলে 

সাতার দেওয়াইবে এবং নাকের শব্দ করাইবে। 
_ গুলঞ্চলতা, আমলা, হরীতকা, বহেড়া, নিমছাল, 
বানকছাল, ইহাদের মিলিত ওজন %* পোয়া, 
এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ পেষণ করিয়। একখণ্ড 
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কাপড়ে বাধিবে। পরে ১৬ মের পরিমিত জলে 
/৬ মের পরিমিত মুগ কলাই পিদ্ধ করিতে 
দিবে। এই জলে এ বাঁধা গুলঞ্চলতা ইত্যাদি 
দ্রব্যও পাক করিতে দিবে। যখন মুগপকল 
বেশ সিদ্ধ হইবে, তখন নামাইয়া ঢাকা দিয়। 
রাখিবে, যেন গরম থাকে। অনন্তর বেল, 
শ্যোনা, পারুল, গামার, গণিয়ারি এই সকলের 
মূলের ছাল» অভাবে গছের ছাল পেষণ করিয়া 

%০ পোয়া পরিমাণে লইবে। কুটিত মাংস 
/২ পের, /৮ সের জল, এই মকল দ্রব্য একত্র 
পাক করিবে। যখন /8 মের থাকিবে, তখন 
নামাইয় ছণকিয়া লইবে। পরে পূর্ব্বের সিদ্ধ 
মুগ আর এই মাংসের যৃষ একত্র করিয়! উত্তম- 
রূপে মাখিয়। লইবে। ইহাতে ঘৃত //॥* সের, 
মধু /॥* সের দিয়া অশ্বকে খাওয়াইবে। 

বায়ুজন্য 'মিংঘানক রোগে এই মুগ ও 
মাসের যৃষ, তিল-তৈল /০. দের, মধু /॥০ সের 
এবং শুঠ, পিপুল, মরিচচূর্ণ ২ তোল। সহ 
খাওয়াইবে। ূ 

পিত্তজনিত .পিংঘানক রোগে, তৈল পান 
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করিতে দিবে না» তৈল স্থানে ঘত দিবে। ঘ্বৃত 

মিশ্রিত তিক্ত মুগ পিত্বজন্য দিংঘানক রোগে 

বড়ই উপকারী । 
ছুই দোষ জন্য অর্থাৎ বায়ুপিত্ত, কফপিত্ত 

বা কফবায়ু জন্য সিংঘানক রোগ হইলে, এ 
ছুই দোষের সাধারণ চিকিৎসা! করিবে । ফলতঃ 
দোষের বলাবল বিবেচন। করিয়া ওষধ ও পথ্য 

ব্যবস্থা করিবে। 
চিকিৎসক এই সকল কার্য বুদ্ধিপূর্ববক 

অর্থাৎ সমাহিতচিত্তে সম্পন্ন করিবেন। কারণ 
চিকিৎসকের ভ্রম বড়ই অনর্থকর। 

১৯ 
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ঘ্বণিরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা 

ঘ্বণি শব্দের অর্থ নাকের ভিতরের রোগ- 

বিশেষ । তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা এই অধ্যায়ে 
বর্ণিত হইবে। 

নাকের ভিতরে গীড়কা (ফুস্কুড়ি বা ফোড়া ) 
হইবার জন্য শোথ (ফুল) হইলে, অথবা এ 
শোথ (ফুলা) পাকিয়া ক্ষত বা ঘারূপে 
পরিণত হুইলে ঘ্বণি রোগ বলে । 

ইহার চিকিৎস। 
ওষ্ঠ বা উপরের ঠোঁটের উপরিভাগে নাকের 

সমীপবর্তী স্থানের নাম প্রোথ, এইস্থানে যে শির! 
আছে, তাহ! বিদ্ধ করিয়! রক্তআাব করাইবে। 

অথবা, _জলৌক (জৌক ) ধরাইয়া দুষিত 
রক্ত বাহির করিয়! দিবে । 

এই চিকিৎসায় ফল না হইলে অশ্বকে ভূমিতে 
পাতিত করিয়! অর্থাৎ শোয়াইয়া ) উত্তমরূপে 
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বাঁধিয়৷ শস্ত্রকর্ম-কুশল চিকিৎসক তাহার নাসিকা- 
পুট, নাকের উপরিভাগের স্থান পাটিত করিয়া 
( ফাড়িয়। ) গীড়কাগ্রস্থি, ফোঁড়ার ফোলা স্থান- 
গুলি তুলিয়া! ফেলিবে। তুলিয়া ফেলিয়া সেই 
স্থানে তপ্ত লৌহের শলাকা দ্বার দগ্ধ করিয়! 
দিবে। 

অশ্ব উত্থিত হুইলে, তাহাকে দ্বৃত মাখাইবে। 
বট, অশ্ব, ডুমুর, মৌল ও পাকুড়ছালের দ্বার 

কষায় (জল) প্রস্তুত করিয়া ঠাণ্। হইলে সেই 
জলের দ্বারা নাকের মধ্য ও পারিতস্থান পরিষেক 
করিবে । মধ্যে মধ্যে সেই স্থানে ঘৃত দিবে। 

ক্ষতস্থানের আরোগ্য জন্য অশ্বকে আমল! 

হরীতকী ও বহছেড়ার /২ সের পরিমিত কাথের 

মহিত /০ এক ছটাক শোধিত গুগৃগুলু সেবন 
করাইবে। নিম্গে কাথ প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত 
হইতেছে। 

আমলা, .হরীতকী ও বহেড়া মিলিত %ৎ 

পোয়৷ কুটিয়া৷ /৮ সের জলে পাক করিবে। 
যখন /২ সের জল থাকিবে, তখন নামাইয়া 

ছাকিয়া লইতে হইবে 



৮৪ অন্গ-বৈদ্ক 

গুগ্গুজু শোঁধনের প্রণালী 
গ্রগগ্ুলু /১ একসের, বেল, শোনা, গামার, 

পারুল, গ্রণিয়ারি, শালপাঁনি, চাকুলে, রুহ্তী, 
কণ্টকারী, গোক্ষুর ই দশ মুলের দশটী জিনিসের 
ছাঁল ও মূল /১ এক সের পরিমাণে লইয়। /৮ সের 
জলে সিদ্ধ করিবে । এই জলে এ /১ সের গগগুলু 

কাপড়ে বাঁধিয়া এরপভাবে ঝুলাইয়া দিবে, 
যেন, পাকের পাত্রের গায়ে না লাগে। পাক 

কন্ধিতে করিতে গুগ্গলু গলিয়া৷ গেলে নামাইয়। 
মাঁড়িয়। ছণকিয়। লইবে। পরে প্রচণ্ড রৌদ্রে শুফ 
করিয়া লইলেই গুগ্গুলু খোধিত্ব হইল। 

৷ আ্বঙ্থকে এই গুগ্গুলু খাওয়ান হইলে পর 
ত্বায়ীকে খাইবার জন্য দুর্বাঘাস এবং পানের 
জন্ত তর্-শীতল (ত্বাগে গরম করিয়! শ্বতল 
হইলে) জনন দিবে। 

'অথবা, ১৬ সের জলে %* পোয়া, নিমপাতা 

সিদ্ধ করিয়। /২ "সের থাকিতে নামাইয়! তাহার 

সহিত মধু /॥+ সের ও ঘৃত /॥০ সের মিলাইয়া 
থাই দিবে। 

কিংবা১-মন্তা কোনও তিজ্ত জিনিসের 
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( পটোঁল পত্র, গুলঞ্চলতা৷ বা বানকছাল প্রভৃতির ) 
সহিত পূর্ব সোনামুগ ব! তিক্ত মুগ সিদ্ধ করিয়া 
থাইতে দিবে । 

ঘ্বণি রোগে নিম্নলিখিত 'তৈলের নম্য দিলে 
ফল হয়। তৈলপ্রস্তত-প্রণালী। তিল তৈল /8 
সের, ছাগল ছুধ ।৬ সের, জল /8 পের, কন্ধের 

জন্য (তৈল পাক করিবার জন্য) রক্তচন্দন, 

লোধছাল, য্ঠিমধু, কুম্মা-_জলে শোধিত হরিতাল 
কালরঙ্ের অগুরুচন্দন, সৈক্ধব লবণ (কোনও 
পুস্তকের মতে অনস্তমূল) লাক্ষা বা লাহা, 
প্রত্যেকের ওজন ছুই ছটাক সওয়! তোলা, 
উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, তৈল ও হুপ্ধ এবং জল 
একত্র সিদ্ধ করিতে থাকিবে । যখন তৈল জল- 
শুন্য হইবে, পিউ দ্রব্যগুলি তৈলে পাক হইয়া 
বাতির মত পাঁকান যাইবে, তখন নামাইয়! কাপড়ে 
ছণাকিয়া লইবে। এই তৈল একবারে /॥০ 
সের অশ্বের নাকে *ঢালিয়া দিবে। এইরূপ 

তৈলের নম্ত দিলে নাকের ভিতরের ক্ষত শীত্রই 
শুদ্ধ হইয়। যাইবে। 
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পায়ের রোগের বিবরণ 

"এই অধ্যায়ে বর্ণিত পাদ-রোগ কেবল পায়ের 
(169) বা চরণের রোগ নহে, সমস্ত পায়ের 
রোগ বুঝিতে হইবে । | 

পায়ে যে সকল রোগ হয়, তাহাদের নাম, 
লক্ষণ ও চিকিৎসা! লিখিত হইতেছে । 

অশ্বদিগের খুরের নিন্নভাগের মণ্ডঁক-তাপ 

নামক রোগের লক্ষণ 

এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে 
যে, খুরের নিশ্ভাগের নাম মণ্ডকী। এই মণ্ডকী 

স্থানে অর্থাৎ খুরের নীচে আঘাত লাগিয়৷ বা 

খারাপ কাদ! লাগিয়! যদি ব্রণ অর্থাৎ ঘা হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে মণ্ডুক-তাঁপ রোগ বলে। (১) 

যে অশ্বের খুরের কোটর অর্থাৎ অভ্যস্তরভাগ 
ধূলি বা কঙ্কর দ্বারা পরিপূরিত হইয়া গীড়া জন্মায়, 
তাহার সেই রোগ্নকে পাংশুধুর বলে। (২) 
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অশ্বদিগের খুরের তলদেশ ভূমিতে সর্বদা ঘুষ 
হইলে (ঘসা গেলে) ক্রমশঃ তাম্রবর্ণ (লালবর্ণ) 
ইইয়া উঠে, এই রোগের নাম ঘৃষ্টতল। (৩) 

যদি অশ্বগ্গণের পদতল উত্তমরূপে পরিষ্কুত ন| 
হয়, তবে ময়ল! সকল ক্রমশঃ ক্ষত উৎপাদন করে, 

এই ক্ষত-স্থান হইতে ক্লেদ-বহুল আব (পৃ'য) রি 
হইতে থাঁকে। ইহাকে আত্রাবী রোগ কহে। (8) 

অশ্বদিগের পায়ের তল হইতে সৃক্ষম সুন্ষম 

চূর্ণ নির্গত হইতে থাকিলে তাহাকে চর্্-কীল 
রোগ বলে। (৫) 

যে রোগে পদতলের 'মাংসসকল চুলের 
আকার ধারণ করে, অশ্বগণের সেই রোগের নাম 

মাংসকেশী। (৬) 

আর যদি মণ্ডকী বাখুরের নি্ঘভাগ কুশ বা! মু 

(এক প্রকার ঘাস) তৃল্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
দর্ভক বলিয়া থাকে । ইহ! শীঘ্র ভাল'হয় না। (৭) 

অশ্বগণের গেড়ালির রোগের নাম ও লক্ষণ 

, যে অশ্বের পায়ের গোড়ালির উচ্চভাগ, 

অতিশয় বেনাধুক্ত হয়/ তাহার সেই রোগকে 

চিকিৎসকের! পাঁদ-বিরালী বলিয়! থাকেন। 



৮৮. অশ্ব-বৈস্ভক 

পুনঃখুরী নামক রোগে অশ্বদিগের খুর বাড়িতে 
থাকে, খুর বাড়িয়৷ বাড়িয়া ক্রমশ$ পাকার 
(জুতার ) ন্যায় হয়। এই রোগে অশ্ব ভাল 
করিয়া চলিতে পারে না, চলিতে চলিতে বড়ই 

কাতর হইয়া পড়ে। (৮) 
ঘোড়ার খুরে যে মাংস বলির ন্যায় ( অর্থাৎ 

আলি বাঁধার মত) আছে। সেইমাঁংদ ক্রমশঃ 
জলের ঢেউ মত উপরি-উপরি বাঁড়িতে থাকিলে 
তাহাকে উন্মিকরোগ বল! যাঁয়। (৯) 

খুরে মাংস অধিক জন্মাইলে তাহাকে মাংস- 
খুর কছে। (১) 

যে অশের খুর খুব মহ ( আল্গ! ), অল্প 
আঘাতেই ভাঙ্গিয়। যাঁয়, তাহার সেই রোগের 
মাম মৃছু-খুর। (১১৯) 

খুরের সন্গিস্থানে, (খুর ও মাংস যেস্থাঁনে 

মিলিত হইয়াছে ) যে মাংস আছে, সেই মাংস 
হইতে যদি ক্লেদ ব। পুয নির্গত হয় অথবা সেইম্থান 
বেদনাযুক্ত হয়, তবে তাহাকে প্চক্রবালিক” 
রোগ বলা যায়। (১২) 

অশ্বদিগের রক্ত ও কফ দূষিত হইয়! মণ্ড ধী 
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বা খুরের মাঝে কদম্বকালের আকারে মাংসের 

অঙ্কুর জম্মাইয়া থাকে। ইহা কদম্বফল ভূল্য হয় 
বলিয়া কদন্ব নামে পরিগণিত হয় । 

উলুকপাদ নামে অশ্বগণের জঙ্ঘাঁয় এক প্রকার 

রোগ হয়, এই রোগে কুর্চস্থানে (কৃ্চস্থানের 
বিষয় এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হই- 
মাছে ।) শোখ (ফুল) আরম্ভ হইয় সমস্ত জঙ্বা 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই রোগ ভাল হয় না। 

অশ্বের খুর ও মাংসের সন্ধিস্থলে রোমমকল 

দেখ। যায়। এই স্থানে (ফুলা ) শোথ জম্মাইয়া 
তাঁহা ভালরূপে না পাকিয়া ব্রেদ (পৃষ) ত্যাগ 

করিতে থাকিলে সেই রোগকে পিচ্ছপাদী বলিয়! 
জাঁণিবে | 

বর্ধাকালে ঘোড়ার পায়ে রক্তের দোষে এক 

প্রকার ঘা হয়। ইহার নাম স্থাণু। এই ঘ! 
সমস্ত জঙ্ঘাতেই হইতে পারে । 

জঙ্ঘার পার্থখে এবং বুষ্চস্থানের (পূর্ববে এই 

স্থানের কথা বল! হইয়াছে ।) উর্দভাগে এক 
প্রকার গুটী হয়, তাহা স্পর্শ করিলে বেশ নরম 
বোধ হয়। ইহা! আমণ্ডক নামে বিখ্যাত। 

১২ 



৯৬ অশ্ব-বৈষ্ভক- 

এই বৃর্চস্থানে আর এক প্রকাঁর রোগ হইতে 
দেখ! যায়, তাঁহার নাম প্রপোটক | এই রোগে 

আমলার বাঁচির ম্যায় ছোট ছোট অনেকগুলি গুটা 

হয়, ইহ স্পর্শ করিলে (নাড়িলে )কাটা কাটা. 
বোধ হয়। 

চিকিগদা। 

সকলপ্রকার পাঁয়ের রোগেই শিরা বিদ্ধ করিয়া 
রক্ত-মোক্ষণ প্রশস্ত উপায়। কি পায়ের তলের 
রোগ কি রোগান্তপ্রদেশের রোগ অথবা কৃর্চ- 
স্থানে জাতি রোগ, সকল গকাঁর পায়ের রোগেই 
রক্তের দুষ্টি আছে জানিতে হইবে। একারণ 
শিরাঁবেধই প্রথম চিকিৎসা । 

আঘাত বা খারাপ কাদ। লাগগয়া খুরের নীচে 

যে ঘা হয় তাহার নাম মণ্ড কতাপ। এই রোঁগেই 
মণ্ডক-স্থান (খুরের শিন্নভাগ) ট.ছনীর ছারা শোধিত 
ষ! পরিষ্কত করিবে। তীক্ষ অস্ত্র দারা গলিত, 

বা বিশীর্ণ মাংস সকল কাঁটিয়। ফেলিবে। 
খুরের উপরিভাগে অর্থাৎ খুর ষে স্থান হইতে 

আরম্ত হইয়াছে, দেই স্থানে লোম আছে। এই 
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লোমময় স্থানে যে শিরা আছে, এবং যে শির! পদ- 

তল পর্যন্ত গমন করিয়াছে, এই শির! বিদ্ধ করিয়! 

দিবে। দুষ্ট রক্ত বাহির হইয়া গেলে বট, অশ্বথ, 
পাকুড় ও ডুমুর, মৌল এভ্তি গাছের ছাল বাঁটিয়। 
প্রলেপ দিবে । 

আমলা, হরীতকী ও বহেড়া পাক করা জলের 

সহিত গুগ্গুলু পান করাইবে | মাত্র! যথা _ 
আগল! ইত্যার্দির পাক করা জল ২ মের, এবং 

শোধিত গুগ্গুলু /০ এক ছটাঁক। এইরূপ চিকিৎস! 
দ্বারা যদি রোগ উপশমিত না হয় তবে ক্ষভম্থান 

পোড়াইয়া দিবে। পোড়াইয়া দিয়া পূর্বববহ 
আমলা, হরীতকী, বহেড়ার পাক কর ২ দের জল 

সহ ২ কর্ধ (/০ এক ছটাক) গুগ্গুলু গুলিয়া পান 
করিতে দিবে | ৃ 

৭ দিন অথবা ১২ দিন কিংবা ১৬ দিন অশ্বকে 

অন্য খাবার দেওয়! যাইবে না। ছুর্ববাঘাম এবং 
পানের জন্য শৃতশীতল (গরম করিয়া ঠাণ্ডা করা) 
জল দিবে। 

পায়ের তলে যে সকল রোগ হয়, দেই সকল 
ক্লোগেই এইরূপ চিকিৎন! করিতে হইবে । 



৯২ অশ্ব-বৈদ্ভক 

শাস্রকীরগণ বলেন), পদতলজাত রোগের রর 

ুষ্টি প্রধান কারণ। স্থৃতরাঁং রক্ত-শোধন-চি.কৎস 

সাধারণ চিকিৎসা 

খুরের উপরিভাগে লোমের নিকট যে নকল 

রোগ হয় তাহাদের চিকিৎস! | 

লোমের প্রান্তভাগে ক্ষত হইবার উপক্রম 

হইয়া যে ফুল! হয় অথবা এ ফুল ঘাঁরূপে পরিণত 
হয়, কিংবা! গুটী হয়, তাহা হইলে, ফুলাস্থান 
বা গুটা শস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দিবে অথবা গোরুর 

দাঁত ঘসিয়! বা পায়রীর বিষ্ঠা দিয়! কিংবা! অন্য 
ওষধ দ্বারা বিদীর্ণ করাঁইবে। (ফাটাইবে) 

সিজমনসারমূল। আঁকন্দমুূল॥ সাদাকরবীর- 

যুল, চিতারমূল তুলিয়! গোমুত্র দিয়া পেষণ করিয়! 

উষ্ণ করত এ ফুলা-স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহার 
দ্বার] ঘ| বিশুদ্ধ ও'অঙ্কুরিত হইবে । 

এই প্রলেপে ফুলা-স্থান ফাটিয়া! গেলে বা 

ক্মত-স্থান বিশুদ্ধ হইলে অন্যবিধ রোপণীয় ( অর্থাৎ 

যে সকল দ্রেব্যে ঘা আকুরে আসে ৩৬ অধ্যায়ে ব্রণ- 

চিকিতুনায় বল! হইয়াছে) দ্রেব্য দিবে। যদি 
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ক্ষত-স্থান বা ঘা আকুরে উঠিয়৷ খারাপভাবে 

উচু হইয়া উঠে, তাহা হইলে দ্তীমূল, চিতামুল, 
মিজমনসার ও আকন্দের দুধ বা আঠা, ভল্লাতক 
(ভেলার) আঠা, হিরাক সমানভাগে লইয়! পেষণ 
করিয়া লেপন দিবে। 

এইরূপ করিলেও যদি উপশমিত না হয় তবে 
অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। দগ্ধ করিয়া 
পূর্ববৎ আমল] ইত্যাঁদর ২ সের পাক বরা 

জলের সহিত গুগ্গুনু /* এক ছটাক পান 
করাইবে। 

এই সকল রোগে আমলা, হরীতকী, বহেড়ার 

পাক করা ২ মের জলে শোধিত গুগ্গুলু /* এক 

ছটাঁক সেবন ও অগ্নি দ্বার] দগ্ধ কর! এই চিকিৎমাই 
প্রধান । 

আমগুক ব| আঁমর্দক-রোগের চিকিৎন1। 

. আমর্দিক বা আমণ্ডক নামক রোগে, যে গুটা 

হয়, তাহ! শস্ত্রের দ্বারা ছেন্ন করিয়] ঘা শুকাইবার 
ওষধ দিবে এবং আমল! ইত্যাদির কাথে গুগ্গুলু 

সেবন করাইবে। 



8 অশ্ব-বৈদ্ভক 

এই রোগে অশ্বকে এক বৎসর কাল মাষপন 

(মাাণী) বীজ (এক প্রকার মাষ-কলাই মত 
কলাই ) খাইতে দিবে না। খাইবার জন্য ছুর্ববাঘাস 
ও যব দিবে। 

প্রপোটক রোগের চিকিৎসা। 

এই রোগে আমর্দক রোগে যে চিকিৎস! 

বলা হইল, তাহাই করিবে । কিন্তু শস্ত্রের দ্বারা 

পাটন ছেদন করিবে না। 

কদন্বক রোগের চিকিৎন]। 

কদন্ধক রোগে খুরের নীচে যে কদম্বফলের 

ম্যায় মাংসের গেঁজাল হয়, তাহ] ছেদন করিয়া 

ঘায়ের চিকিৎলা করিবে । 

অধ্যস্থি বা বেলহাড্ডি রোগের 

লক্ষণ ও চিকিতসা | 

অন্থদিগের জঙ্ঘায় (জাগে ) পাথরের মত শন 

যে শোখ:( ফুল! ) উৎপম হয়, ভ্তাহার নাম অধ্যদ্ছি 
বা৫ধ্পহাড্ডি। 

এই রোগে যে স্থান ফুলিয়া উচিাছে, গেই 
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স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া! দিবে, এবং আমর্দিক 

রোঁগের যে চিকিৎস| বল। হইয়াছে তাহা করিবে । 

উপজঙ্ঘ। রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা । 

অধ্যস্থি-রোগে জঙ্যায় যে শোথ উৎপম্ন হয়, 

এই শোথ ( ফুলা) শক্ত না হইয়া নরম হইলে, 
তাহাকে উপজঙ্ঘ। বলে। 

চিকিৎপা। 

উপজঙ্ঘ! রোঁগে শিরা িদ্ধ করিয়া বিশেষ- 
রূপে রক্তআ্রীব করাইবে। এই চিকিৎসা দ্বারা যণ্দ 
রোগ উপশমিত ন1 হয়, তাহ হইলে শন্যান্য পাদ- 

রোগে যে সকল চিকিৎসা ব্ল| হইয়াছে, তাহাই 

পুনঃপুনঃ করিবে | অর্থাৎ অগ্নিশ্কার্ধ্য এবং দুন্ট- 
রক্ত শোৌধনের উপায় বিধান করিবে । 



একোনচত্বারিংশ অধ্যায় 
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জ্বর-রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা 

বাযুজনিত জ্বর-রোগের নিদান ও লঙ্গণ। 

পূর্বব (২৭ অধ্যায়ে ) বায়ু-প্রকৃপিত হইবার ষে 
কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সেই কারণে বায়ু 
প্রকৃপিত হইয়। অশ্বদিগের স্বর জন্ম।ইয়! থাঁকে। 

এইজ্বরে অশ্বের মস্তক অতিশয় ভার এবং 
গরম হয়। সন্বিস্থলসকল ঠা থাকে । শঙ- 
দ্বয় (চক্ষ-কোঁণের সমীপ, কাণের উপরিভাগ ) 
চলিতে থাকে অর্থাৎ নড়ে। সমস্ত শরীরে স্তর 
ভাঁব ধারণ করে (গাঁয়ে হাত দিলে গা কাঁপে না)। 
খাইবার চে লোপ পায়। 

বায়ুজনিত স্বর দুঃসহ, অর্থাৎ সহ হয় না। 
এই জ্বরে অশ্ব বড় কষ্ট অনুভব করে । 

চিকিতসা । 

ভ্বর হইবার দিন হইতে যতদিন না স্বর ত্যাগ 
হয়, ততদিন অশ্বকে উপবান দেওয়াইবে (বিশেষ 
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কিছু খাইতে দিবে না) তৈল মাখাইয়া তেউড়ী, 

গন্ধভাছুলে ও অন্যান্য বায়ুনাশক দ্রব্য (রাশ, বড়- 

ভেরো, অশ্বগন্ধ, শ্বেতবেলেড়া ও দশমূল প্রভৃতি ) 

এই সকল দ্রব্য সমান ওজনে লইয়। কুটিয়! পু'টলা 

বাঁধিয়া তগুকরতঃ ম্বেদ দিবে। ম্বেদ দেওয়া 

হইলে গা মলিয়! ( মর্দন ) দিবে । 

তিউড়ী প্রভৃতি ন৷ পাঁইলে, তিল-তৈল ও ঘৃত 

একত্র করিয়া মাখাঁইবে, অথব| তিল-তৈল ও বদ! 

( চর্বব) একত্র করিয়া মাথাইবে। 

বেল, শ্ঠোনা, গামার, পারুল ও গনিয়ারি এই 

সকল গাছের মূলের ছাল অভাবে গায়ের ছাল 

৬১ সের জলে প্রত্যেকে ।* পোয়। ওজনে লইয়। 

কৃট্টিত করিয়৷। পাক করিবে ১৬ মের থাকিতে 

নামাইয়া লইবে। এই জলে পিপুল চূর্ণ %* পোয়া, 

মগ্ত %* পোয়। ও গোমুত্র %* পোয়। মিশ্রিত 

করিয়া নিরূহ দিবে অর্থাৎ পিচকাঁরী দ্বারা গু্থদ্বারে 

প্রবেশ করাঁইবে। |] 
এই জল বাহির হইলে বায়ুনাশক তৈলের 

( বায়ুনাশক দ্রেব্যে পাক করা তৈল, এই গ্রস্থের 

২০ অধ্যায়ে উক্ত প্রপারণী তৈল প্রভৃতি ) দ্বার 
১৩ 



৯৮ অশ্ব-বৈদস্ভক 

অনুবাঁসন দিবে । পিচকাঁরী দ্বার! গুহ্দ্বারে ২ সের 

পরিমিত তৈল প্রবেশ করাইবে | 
খাইবার জন্য মাংসের যুষের লহিত ভাত 

দিবে। 

এই স্থলে মৎস্য ব৷ কচ্ছপ কিংবা শুকর মহিষের 
মাংস লইয়া যুষ করিতে হইবে । (মাংসের যুগ 
প্রস্ততের বিষয় দ্রব্য মাঞা বিবরণ, ১১ অধ্যায়ে 

বলা হইয়াছে ।) 

পিত্ত জন্য জ্বরের লক্ষণ ও চিকিৎসা । 

(২৭ অধ্যায়ে বর্ণিত) পিত্ত প্রকোপকারী 

দ্রব্য নকলের দেবা করিলে পিত্ত প্রকৃপিত হইয়! 
জ্বর জন্মাইয়া খাকে। পিভতজনিত জ্বরে গা 
স্বালা করে। ঘন্ম হইতে থাকে। চক্ষুদ্বয় লাল 
বর্ণ হয় শরীর শুক প্রায় হইয়া যায়। 

চিকিৎসা | 

গ| জ্বাল! নিবারণ জন্য অশ্বের গায়ে কুলপাক্তার 
ফেন দিবে (কতকগুলি কাচা কুলের পাত। বাঁটিয়৷ 

একটা পাত্রে সামান্য জল দিয় দুইহাত দিয়! মর্দন 
করিলে ফেন উঠিবে) আয়ুর্ধেদে গা স্বালায় 
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কলের পাতার ফেনের ন্যায় নিম পাতারও 

ফেন দিবা উপদেশ আছে। ( বদরীপল্লবোণ্ধন 

কেনেনারিষ্টকস্য বা) জলে ভিজাইয়! রাখিলে 

তাঁলপাতার পাখা নেশ ঠাণ্ডা হয়। এই জলে 

চিজাঁন তাঁলপাতাঁর পাখার দ্বার অশ্বের গাত্রে 

বাতাস দিতে হইবে এবং জলে নামা ইয়। (অবগাহন) 

স্নান করাইবে | 

ইহাতে দাঁহ প্রশমিত না হইলে মাথায় জলের 

পারা দিবে । এবং সর্ববাঙ্গে দধি ব1! কাঞ্জি (আমানী) 

সেচন করাইঈবে (ঢালিয়। দিবে )। 

ছুপ্ধ/১ সের ইক্ষুরস /৮ সের চিনি /১ সের 

একত্র মিশ্রিত করিয়া অশ্বকে পান করাইবে। 
দাহ শান্তির জন্য অর্খের গাত্রে নিম্নলিখিত 

প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে । কাশমুল, কাজুলে আখের 

মুল, কুশের মুল, মুথা, মিছরী এবং নীলগ্রন্দীফুল 
এত্যেক সমান। ছুগ্ধ দ্বার।, পেষণ কারয়া ঘৃত 

মত্ত করিয়া প্রলেপ । 

এথবা কুশমূল, কাশমূল, কৃষঃ ইচ্ফুমূল, মৃখা, 
পদ্মুকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠ] এবং চিনি ইহাঁদের মিলিত ওজন 

/১।* পাঁচ পোয়। ছুপ্ধ এক আডঢ়ক (১৬ সের) 



১৩৩ অশ্ব-বৈস্ভক 

পুর্বেেক্ত দ্রব্য সকল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ছুদ্ধে 
মিশ্রিত করতঃ পিচকারী দ্বারা গুহাদ্ারে প্রবেশ 

করাইবে | 
তুষরহিত যবের ভাত রাধিয়। ঘ্বৃত মিশ্রিত 

করত খাইতে দিবে। 

অশ্বকে দুর্বব! ঘাস খাইতে দিবে, এবং শীতল 

জল পান করাইবে। 

রোগশেষ ও নিরামক জ্বরের 

লক্ষণ ও চিকিৎসা । 

অশ্বদিগের শরীরে পিত্ত যে যে কারণে প্রকৃপিত 
হইয়া রোগ জন্মায়। এই রোগ দুইটাও সেই 
সেই কারণে হইয়া থাকে । ূ 

প্রায়শঃই ক্রোধ (রাগ) ও পরিশ্রম দ্বারা 

কটু.( বাল) অন্্ (টকৃ) লবণ এবং গ্রীক্মকালের 
উত্তপ্ত বায়ু সেবনে অশ্বদিগের পিত্ত প্রকুপিত 

হইয়] স্বর জন্মাইয়া। থাকে । আবার এই সকল 

কারণেই রোগশেষ ও নিরামক জ্বর হইয়া! থাকে । 
স্বতরাং ইহাদের চিকিৎসাও পিত্ৃজন্য জ্বরের 

অনুরূপ । 
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পথ্য বিধান সন্বন্ধে পিত্তজন্য জ্বরের যাহ! 

বিহিত হইয়াছে তাহাই দেওয়া! উচিত । 

কফ জন্য জ্বরের লক্ষণ । 

পূর্ব্বে কফ বৃদ্ধির যে যে কারণ উক্ত হইয়াছে 
সেই সেই কারণে অশ্বণিগের কফ বৃদ্ধি পাইয়। 

জ্বর জম্মাইয়। থাকে। 

এই জ্বরে অশ্বদিগের তন্দ্রা (ঘুম আসার মত) 
এবং শরীর অবসন্প্রায় হয় (অর্থাৎ স্কন্তি থাকে 
না)। খাইবার জন্য চেষ্টা দেখা যায় না। 
নাসিক হইতে জলের মত আব হয়। আর 

তাঁহার গরমে থাকিতে ভালবাসে। 

চিকিৎসা । 

মরিচ, আকনাদিমূল, মুখ!» কটকী, পিপুল, 
শ'ঠ, গুলঞ্চলতা, চৈ ও বচ এই সকুল দ্রবের মিলিত 
ওজন ৮%/ পোঁয়া জল ১৬ সের, এ সকল দ্েব্য 

উত্তমরূপে কুট্রিত করিয়া এ জলে পাক করিবে । 
যখন ৪ সের থাকিবে তখন নামাইয়া ছ'কিয়। 
তাহাতে মধু /॥০ দের মিশ্রিত করিয়া মশ্বকে 

পান করাইবে। 



১০২ অশ্ব-বৈঠাক 

নিমছাল, গুলঞ্চলতা, পটোলপা'তা, বাঁসকচাল 

ও কণ্টকাঁরা এই সকল দ্রব্যের মিলিত ওজন ৪০ 

পোয়া, সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া শ্লথ- 

ভাবে ( আল্গাভাবে ) পুটলী বাঁধিয়। ২৪ সের 
জল পাক করিবে । এবং এ জলে ৬ সের 

পরিমাণ মুগ কলাই সিদ্ধ করিবে। মুগ সকল এ 
উষধ দ্রব্যের জলে দিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছ'ঁকিয়া 
লইতে হইবে। পরে উহাতে /০ সের মধু 
মশ্রিত করিয়। অশ্বকে খাঁওয়াইবে | 

সমস্ত শরীরে এবং মাথায় বালি গরম করিয়। 

স্বেদ দিবে। | 

স্বেদ দিবার প্রণালী । 

কতকগুলি বালি (৫1৭ সের আন্দাজ) একটা 

হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া অগ্নির তাপে এইরূপ গরম 

করিবে যেন তাহাতে খড় বা শুক পাতা [দবারমাত্র 

ডলিয়া উঠে, মেই আগুনের মত লাল বালিগুলি 
একটী উপযুক্ত শরাঁয় টালিবে। শরা বালিপূর্ণ 
হইলে তাহার উপর কাজির ( আমানীর ) ছিটা 

[দবে, পরে বোয়ানপাতা, ধুতুরাপাতা, বড়তেরেগু। 
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পাঁতা ঢাক] দিয়! উত্তমরূপে কাপড়ে বীধিয়া গরম 
থাকিতে থাকিতে ম্বেদ দিবে। ঠাণ্ডা হইলে 
আবার এরূপ আর একটা করিয়া দাবে। 

এই সকল চিকিৎসা দ্বারা রোগ প্রশমিত না 
হইলে, শঙ্খ স্থানের (কানের নিকটে চক্ষু- 
প্রান্তের উপরিভাগে যে শিরা আছে। অর্থাৎ 
যাহাকে লোকে রগ্ বলে) ও মন্য অর্থাৎ ঘাড়ের 
শিরা বিদ্ধ করিয়। রক্তআীঁব করিবে। 

মিলিত বায়ু পিত্ত কফ গনিত ম্বরের 

, লক্ষণ ও চিকিৎসা । 

বায়ু, পিত্ত ও কফ গনিত ভ্রর সকলে যে সচল 

লক্ষণ বল1 হইয়াছে । সন্গিপাত জন্য জ্বরে সে 

সকল লক্ষণ কিয়ৎ-পরিমাণে না মম্পরণরূপে প্রতাশ 

পাইয়া থাকে । এই ভ্বর ভাল হয় না। তা? 

ইহার চিকিৎনা করিতে হইলে, 'পূর্ব্বোক্ত লায়ু 

পিত্তাদির সাধারণ চিক্ষিৎসা করাই উচিত। 

আঘাত জনিত জ্বরের লক্ষণ ও 'চকিৎসা ! 

অশ্বদিগের আঘাত লাগিয়া যে ভ্বর হয়, তাহাছে 

কাস ও স্তব্ধতা নিশ্চেষ্ট ভাব ও মুচ্ছ1 ( বিশেদ 
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জ্ঞানের অভাব) মুখ বা নাসিক হইতে রক্ত 
মিশ্রিত কফ নির্গত হইতে থাকে । এবং মধ্যে 
মধ্যে জম্তা হয় (হাই উঠে)। 

চিকিৎসা। 

বুদ্ধিমান চিকিৎসক তাগ্রেই বট, অশ্ব, 
যজ্ঞড়মুর, মৌল ও পাকুড় গাছের ছাল পেষণ 
করিয়া] ঘ্ৃত সহ মিশ্রিত করতঃ অশ্বের মস্তকে 
ও সকল শরীরে লেপন করিবে । 

অনন্তর রক্তচন্দন, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেত- 
বেলেড়া, যষ্টীমধূ, পদন্মকাষ্ঠ দ্বারা. পাঁচিত ঘ্বত 
পান করাইবে। 

এই স্বৃত প্রস্ততের প্রকাঁর-- 

গাভাঘৃত /৪ সের রক্তচন্দন প্রসৃতি মিলিত 

/১ সের উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। 
পরে ইহাতে গাভী দুগ্ধ /১৬ সের দিয়া অগ্নিতে 
পাক করিবে । যখন ছুপ্ধ শুক হইয়া আসিবে 
রক্তচন্দন প্রস্তুতি কন্ক দ্রব্য ঘৃত হইতে তুলিয়। 
হস্ত দ্বারা পাঁকাইলে বাতির মত পাঁকাঁন 

যাইবে । তখন ঠিক পাক হইয়াছে বুঝিতে 
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হইবে । এই অবসরে নামাইয়া ছণীকিয়া লইতে 

হইবে । 
আর পিত্তজনিত জ্বরে যে পিচকারী দিবার 

বিষয় বলা হইয়াছে । তাহাই প্রয়োগ করিবে 

এবং পিত্তন্য জ্বরে যেরূপ খাইবার বিষয় 

বল। হইয়াছে, তাহ। খাইতে দিবে। 

১৪ 



একচত্বারিৎশ অধ্ায় 

৯ কি 

অজীর্ণ রোগে চিকিৎসা । 

অজীর্ণের লক্ষণ-__ 

অশ্থগণের অজীর্ণ রোগ হইলে খাইবাঁর বেশ 
চেষ্টা থাকে না। ছুঃখিত ভাবে অবস্থান করে। 
পান্ত ও মুত্র পরিক্ষার ভাবে হয় নাঁ। অর্থাৎ অল্প 
অন্প হয়। অপর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে-_যদি 
তাহা'দগের জঙ্ঘায় বা পদে কোনও রূপ ফুলা 
(শোথ)বা ক্ষত (ঘ।) না দেখা মায়, অথবা 
০পোঁনও রূপ আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা ন! থাকে, 
অথচ খোঁড়াইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে, অশ্বের অঙ্গীর্ণ হইয়াছে । অজীর্ণ রোগে 
অশ্ব জঙ্ঘার বা আগের পায়ের দোষ হইয়া 
খোড়াইতেছে এরূপ, লক্ষ্য হয়। অন্ত কোন 
কোন স্থানেও খোঁড়াইবার কারণ বুঝা যায়। 

ইহার চিকিৎসা । 
যত দিন না খোঁড়ান যাঁয়, তত দিন অশ্বকে 
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উপবাস দেওয়াইবে উপবাঁসের দ্বারা খেশীড়ান বন্ধ 

হইলে তিন দিন পরে নিশ্চেষ্ট না থাকিলেও 

অশ্বকে ভ্রমণ করাঁইবে (টহলাইবে 1) 
অশ্ব শরীরে উপবাসের চিহ্ন সকল প্রকাশ 

পাঁইলে তাহাকে প্রতিপান দিবে, অর্থাৎ ডপ- 

বাসের দ্বার শরীর হাল্কা হইলে, এবং খোড়ান 

না থাকিলে, ওষধ সিদ্ধ জল পাঁন করাইবে 

কিন্ত তিন দিন বা পাঁচ দিন গত না হইলে 

প্রতিপান অর্থাৎ উধধ-সিদ্ধ জল দিবে না। 

এই প্রকারে অশ্থের শরীর একটু বিশুদ্ধ হইলে 

এবং ভ্রমণ করিতে পারিলে অথচ উপবাসের 

দুর্বলতা দুর হইলে সাত দিনের পরে শিরাবিদ্ধ 

করিবে । সাত দিনের মধ্যে শিরাবিদ্ধ করিবে না 

এবং সাত দিন গত হইলেও যদি শরীর পিশুদ্ধ না 

হয় কিংবা ভ্রমণ-শক্তি ও বলাঁধান না হইয়া ,থাঁকে, 

তাহ1 হইলেও শিরা বেধ করিবে ন।। 

যদি বুকের পোষে অর্থাৎ বুক ভার থাক! জন্য 

ঘোড়া খৌঁড়াইতে থাকে তাহা হইলে বক্ষোদেশে 

যে শিরা আছে তাহা বিদ্ধ করিবে । আর জঙ্ঘায় 

বা কুর্চ-স্থানে (গোড়ালির উপরে ) দোঁম থাণায় 



১০৮ অশ্ব-বৈস্ভক 

ঘোড়া খোঁড়ায়, তাহা হইলে যথাক্রমে জঙ্ঘার শির। 
ও কুর্চ স্থানের শিরা বেধ করিয়। রক্ত মোক্ষণ 
করিবে । 

অশ্ব বৃদ্ধ হইলে তাহাকে সন্ধ্যার পুর্বে নি্ব- 
লিখিত পি দিবে না। সগ্ধ্া গত হইলে দিবে । 
পিগড এই যথা-_ 

কট.কী, পিপুল, শু ঠ,বচ, যুলতাঁনী হিং, সৈঙ্কব- 
লবণ এই সফল দ্রব্যের মিলিত ওজন ৮০ পোয়। 
উত্তমরূপ চুণ করিয়] মিশ্রিতকরত জল দ্বার! 
পিগুব করিবে । এ পিগু খাইতে দিবে। 

এই সকল চিকি€ুস। ছারা যদি দাস্ত ও প্রস্রাব 
পরিক্ষার না হয়, তবে পুর্ববোক্তরূপে পারদ রোগ 
চাকৎমায় আমল। হরীত কী বহেড় দিদ্ধ জলে যেরূপ 
গুগুল খাওয়াইবাঁর কথা বল। হইয়াছে সেই 
রূপ ভাঁবে সেবন করাইবে 1 ( আমল! হরীতকী ও 
বহেড়া মিলিত %০ পোয়া, জল ১৬ সের পাক শেম 
৪ €পর গুগ গুলু /০ এক ছটাঁক। 



ঘ্বিচত্বারিৎশ অধ্যায়। 
বারন (0 উটিিরাতঞডি 

অতিসার রোগের বিবরণ । 

অশ্বদিগের বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতিপিস্ত, পিত্তকফ, 
বায়ু-কফ, এবং মিলিত বাঁত-পিন্ত-কফ অর্থৎ 

সম্নিপাত এই সকল দোঁষে আট প্রকার অতিপার 
রোগ হইয়া থাকে । 

বায়ু জন্য অতিসারের লক্ষণ-.. 

যে অশ্বের শরীর সম্কুচিত হয় নর্থাৎ স্ফ্তি ন 
থাকায় কুড়িমুড়ি ভাবে অশ্ব অবস্থান করে। এবং 

তাহার পেট ডাকিতে থাকে, অল্প অল্প পাৎল৷ 
ফেনযুক্ত মল (শব্দের) শব্দ করিতে করিতে 

নির্গত হয়। অথবা কখন কখনও ণহু পরিমাণে 

এরূপ পাতলা মল সশব্দে নির্গত হয় । 

সেই অশ্বের বায়ু জন্য অতিসাঁর রোগ হইয়াছে, 

ইহ৷ বুঝা যাঁইবে। 

চিকিৎসা । 

বৃহতী, শালপাণি, চাঁকুলে, কণ্ট কারী, বেলশু &, 
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শুঠ কয়েনেল, ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্যের 
মিলত ওজন ৮০ পোয়া, ৩২ সের জলে সিদ্ধ 
করিয়। ১৬ সের থাকিতে নামাইয়। ছ"কিয়া 
লইব। পরে এ পাক করা জলে ২ সের পরিমাণ 
হৈমন্তিক ধান্যের চাঁউলের গুঁড়া পাঁক করিবে। 

যখন পালমত অর্থাৎ কাইমত হইবে, তখন 
নাসাইয়া তহার সহিত অল্প দরধধি কিঞ্চিৎ মিশ্রিত- 
করত অশ্বকে খাওয়াইবে। এই ওধধের নাম 
রৃহত্যাদি যবাগু। আর, এই সকল দ্রব্যেরই কাথ' 
পান করাইবে। এই কাথ প্রস্ততের প্রকার বৃহতী, 
শ!লপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের 
মিলত ওজন %০ পোঁয়, জল ৩২ মের পাক শেষ 

৮ সের এই কাঁথ পান করাইবে। 

পিত্তজন্য অতিসাঁরের লক্ষণ-- 

অশ্বদিগে পিশ্জানত আতদার রোগে নীল 

ব1 লাল বর্ণের মল নির্গত হয় এ মলে খারাঁপ গন্ধ 
থাকে । মল জলের মত পাতলা হয়। দাহ ও 

ঘণ্ম হইয়। থাকে । 

চিকিৎসা । 

অশ্বদিগের পিত্ত জন্য অভিসার রোগে জামাল, 
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আমছাল, দাড়িম খোল! মিলিত %০ পোয়া, ১৬ 

সের জলে উত্তমরূপ পাঁক করিয়া ৪ সের থাকিতে 
নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে উহাতে ॥, সের মধু 
মিশ্রিতকরত পান করিতে দিবে। 

অথবা, আমছাল, জামছাল, দাঁড়িম-খোলা চূর্ণ 
করিয়া ৮%* পোয়া লইয়া মধূ ও কলহ মিশ্রিত- 
করত সেবন করাইবে। 

জামছাল প্রভৃ।ত যেরূপভাবে প্রয়োগ কর! 
হয়, এরূপ ভাবে কুড়চী মূলের ছাল, ও আকনাদ] 
মূলও দেওয়। যাইতে পারে। 

খাইবার জন্য এ সকল জিনিস দিদ্ধ যবা? 
অর্থাৎ পাল দিবে । 

এই যবাগু ব! পাল প্রস্তত-প্রণালী-__ 
জাঁমছাল, আমছাল, দাড়িমের খোলা, আগা 

কুড়চীছাল ও আকনাদীমূল মিলিত ওজন %* পোয়া, 
৩২ সের জলে পাক করিয়া ১৬ দের থাকিতে 
নামাইয়। তাহা দ্বার ২* মের পরিমিত হৈমস্তিক 

লোহিত শালি ধান্যের চাউলের গুড়া পাক করিয়া 
কাই মত হইলে নামাইবে। পরে তাহার সহিত 

মধু /1০ সের মিশ্রিত করত খাওয়াইবে। 
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কফ জন্য অতিসারের লক্ষণ-- 

যদি অশ্বগণ আহারে বেশ চেষ্টা না করে» এবং 
কাল বর্ণের পিছলে পিছলে ভাঙ্গ। ভাঙ্গা মল ত্যাগ 

করিতে থাকে, আর গাত্র রোমাঞ্চিত ইয় অর্থাৎ 

' গায়ের লোম সকল খাড়। হইয়া যায়, তাহ! 

হইলে বুঝতে হইবে তাহাদের শ্লেম্ষাজন্য 

অতিসার রোগ হইয়াছে। 

চিকিৎসা | 

ইন্দ্রধব, দাড়িম খোসা, আমঞ্াল, সৈন্ধবলবণ, 
মিলিত %০ পোয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া 
কিয়! লইবে । পরে মধু ও লেবুর সহিত মিশ্রিত 

করিয়। খাইতে দিবে । 
অথবা! ইন্দ্র, দাঁড়িম খোলা, আমছাল, 

ইহাদের মিলিত ওজন %*০ পোয়া, জল ১৬ সের 
পাক শেষ ৪ সের, মধু /॥০ দের মিশ্রিত নানা 
পান করাইবে। 

খাইবার জন্য উহাদেরই পাক কর! জলে তু'ষ 

ছাড়া যবের যবাগু বা পাল করিয়া দিবে। 



ছিচত্বারিংশ অধ]ায় ১১৩ 

ইহার প্রস্তত প্রকার এই-- 

ইক্দ্রফধ, আমছাল, ও দাড়িম খোসা, মিলিত 
৪৯ পোয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩২ সের 

পরিমিত জলে পাক করত ১৬ সের থাকিতে 

নামাইয়] ছ'কিয়। লইতে হইবে। পরে এ পাঁক 
কর জলে তৃষ ছাড়ান যব গু'ড়া ২ মের পাক করিতে 
করিতে যখন যবাগু বা পাল মত হইবে। তখন 
ন।মাইয়! তাহাতে মধু /॥৭ সের সৈন্ধনলবণ %/০ 
পোয়া মিশ্রিত করত খাইতে দিবে । 

এই অভিসার রোগের প্রথম অবস্থায় অপক্ষ রস 
পাঁক করিবার জন্য 'চিকিৎনা লিখিত হইতেছে। 

এই অবস্থাকে আমাবস্থা অর্থাৎ অপৰ্ক অবস্থ। বলে। 

চিকিতৎস| | 

পিপুল, সৈম্ধবলবণ, শু"ঠ, মরিচ, চিতাঁমূল, বচ, 
ইহাদের মিলিত চূর্ণ ৬ তোলা অর্থাৎ প্রত্যেক ১ 
তোলা, মগ্য ৪ সের একত্র গিশ্রিত করিয়া জশ্বকে 

পান করিতে দিবে । 

বাতপিত্ত, কফপিত্ব, কফ বায়ু ও সম্নিপাত জন্য 
অতিসার রোগের পৃথক্ লক্ষণ নাই। বায়ু ও 

১৫ 
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পিত্ের মিলিত লক্ষণ কতিপয় বা সমুদয় প্রকাশ 
পাইলেই বাতপিত্ত জন্য অতীলার বুঝিতে হুইবে। 
এইরূপ কফপিত্ত কফ বায়ু প্রভৃতিরও জানিতে 
হইবে । 

ইহাদের চিকিৎসার পার্থক্য নাই। মিলিত 
ছুই দোষের বা মিলিত তিন দোষের সাধারণ 
চিকিৎস! করিলেই উপশমিত হইবে । 



ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় 
চু ৩৩০ নেতেহহি 

শুল রোগের বিবরণ । 

অশ্বদিগের শুলরোগ পাঁচ প্রকার হয় ইহাদের 
নাম। সৌভিক্ষ, উর্ধাবর্তী ভিন্নবর্তী বিবন্ধবর্তী ও 
স্সেহবত্তী, ইহাদের স্বরূপ-_-লক্ষণ দ্বার প্রকাশ 
পাঁইবে। 

সৌভিক্ষ শুলের নিদান ও লক্ষণ। 

অশ্ব যদি প্রত্যহই গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করে, 
অথব। ঘ্বৃত প্রভৃতি স্নেহ পদার্থ বহু মাত্রায় ভোজন 

করে, তাহ! হইলে মৌভিক্ষ নামে শূলরোগ জন্মিয়া 
থাকে । ইহাতে অপক মল নির্গত হয় এবং 
দাস্তকালে বেগ হইতে থাকে। 

উর্ধবর্তী শুলের লক্ষণ । 

যে অশ্ব ঘাঁদ বা দানা খাইয়া ততক্ষণাৎ মুখ 

দিয়। বাহির করিয়। ফেলে অর্থাৎ উদগীরণ করে। 

তাহার সেই রোগের নাম উর্ধবর্তী শুল। 



১১৬ অশ্ব-বৈষ্ঠক 

ভিন্নবন্তী শূলের লক্ষণ। 
ভিন্নবন্তা নামক শুলরোগে অর্থ অতিসার রোগে 

পীড়িত হয়। পেটে বেদনা অনুভব করে এবং 
ছুঃখিত মনে কাঁলযাঁপন করে । 

বিবন্ধবন্তী শুলরোগের লক্ষণ | 
যে অশ্ব পেট বেদনায় অস্থির হয়। মল ত্যাগ 

করে না, এবং তাহার পেটে বায়ু আবদ্ধ অর্থাৎ 
পেটে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়৷ মলমৃত্র রোধ- 
করত বিশেষ কষ্ট জন্মায় তাহার সেই রোগকে 
বিবন্ধবর্তী কহে। 

স্নেহবত্তী শূল। 
অশ্বর্দিগের যে রোগে মল ভাগা ভাঙ্গা চিককণ 

মন্ত নির্গত হয়, তাহার নাম স্নেহবত্তাঁ শুল। 
ইহ! অধিক মাত্রায় স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদি পান 
জন্যই হইয়া! থাকে। | 

মৌভিক্ষ ও বিবন্ধ শুলের চিকিৎস| | 
সৌভিক্ষ ও বিবন্ধবত্তী শুলরোগে অশ্বকে 

প্রথমে (বাতহর তৈল দ্বারা) স্বেদ দিবে, পরে 
নিম্নলিখিত বস্তি গুহাগ্থারে প্রবেশ করাইবে। 



ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ১১৭ 

বত্তি প্রস্তত-প্রকার ৷ 

আগার-ধূম (ঝুল) স্থরম; (তুলসী) কাহার 

মতে (ধন্বস্তরি ঘাঁস), পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, বচ, দিচ্ধু- 

বারী ( বোঁয়ান ) অর্থাৎ নিশিন্দাডগী, কাহার মতে 

মোচরস, শুঠ, দৈদ্ধবলবণ, করকচলবণ, বিটলবণ, 
শীমরলবণ, ক্ষারলবণ, ও সচললবণ, প্রতোকের 

ওজন সগাঁন, এই নকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়! 
কাপড়ে ছা'কিয়া লইতে হইবে। 

পরে উপযুক্ত মত গুড় তণ্ড করিয়া তাহাতে এ 

সকল চূর্ণ এরূপ ভাবে মিলাইতে হইবে, যেমন 
পাঁকাইলে একটি বাতির মত প্রস্তুত হইতে পারে। 

এই বাতি ৮ আট অঙ্গুলি দীর্ঘ ও বুড়ো-অঙ্গুলির মত 

মোট! হওয়। আবশ্থাক। 
এই বন্তি বা বাতি শু ঠ, পিপুল, মরিচ চু 

মাখাঁইয়? অশ্বের গুহাদ্ধারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। 
শীঘ্র মধ্যে মল নির্গত হইবার জন্য এই বাতি সৈপ্গব- 
লবণ” ও মধু মাখাইয়৷ লইতে হয়। 

এই বাতির প্রয়োগ দ্বারা মল ও বায়ু নির্গত 

হইয়! গেলে বস্তি দিবার দ্রব্যের দ্বারা বস্তি দিবে। 
অর্থাৎ ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত-_ 



১১৮ অশ্ব-বৈষ্ভক 

আমলা, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, রান্না, 
ময়নাফল, শ্বেতসর্ধপ, বড় এলাই৮, শু'ঠ, পিপুল, 
মরিচ, কুড়, শুল্ফা, রেণুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা 
মঞ্রিষ্ঠা, সৈদ্ধবলবণ, করকচলবণ, সচললবণ) বিট 

লবণ) শ(মরলবণ, এই সকল দ্রব্যের যাহা যাহ 
পাঁওয়। যাঁয় অথবা সমস্ত দ্রব্যই মিলিত ৯০ পোয়া 
উত্তমরূপে কুট্রিত করিয়! মগ্য অথব! আমানী কিংব! 

গোমৃত্র প্রত্যেক ৮ সের মাজ্রা় লইয়। মিশ্রিত 
করত পিচকারী দিবে। 
[আর আম, অর্থাৎ.অপক রস্ দুষিত না হইয়! 

যদি অশ্বদিগের পেটে খুব বেদনা হয়। তবে 

পূর্ব্বোক্ত আমলা, হৃরীতকী, প্রভৃতি দ্রব্যের 

সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া গগ্ব্বারে পিচকারী 
দিবে | 

_. ছুর্ন্ধ' পাতলা, পিচ্ছিল কফমাথা মলকে আম 
বলে, অশ্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ চিকিতৎসকগণ আম মলের 

বিশেষ দৌঁষ কীর্তন করিয়াছেন। অশ্বদদের পেটে 

আম হইলে দৌমনম্ত অর্থাৎ ছুঃখিত মনে অবস্থান, 
অরুচি, গ্লানি ও সময়ে সময়ে দাস্ত ও প্রআাব বন্ধ 

হইয়! থাকে 



ভ্রিচতারিংশ অধ্যায় ১১৯ 

এই নকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ হইলে আম- 

দোষ ( অপর রস) পর হইয়াছে জানিতে হইবে। 

গুহ্যদ্বারে পিচকারী দেওয়। হইলে পর দাস্ত ও 

প্রঅাব এবং বায়ু নির্গত হইয়! কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হইলে 
অশ্বকে অপর দিন প্রতিপান অর্থৎ ওষধ সিদ্ধ জল 

পান করাইবে | | 

প্রতিপানেয় অর্থা পানীয় প্রস্ততের রীতি । 

রেণুকা, কুড়, বামুনহাটা, দন্তা (ধাতীন ), 

চিতাঁমুল, সৈম্ধবলবণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, এই 
সকল দ্রব্যের মিশ্িত চুর্ণ %, পোয়া, মগ্ধ ৪ পের 

একত্র মিশ্রিত করিয় পাঁন করাইবে । 

অশ্বকে খাইবার জন্য চুনাঘান ও পানের জদ্য 

গরম জল ব্যবস্থা করিবে । ইহাতে যদি অশ্ব স্থখী 

না! হয়, অর্থাৎ তাহার এই রোগ না সারে তাহা 

হইলে কুক্ষিদেশে অগ্নিদ্বার! দাহ করিবে ? 

শূলগীড়া জানিবার সাধারণ লক্ষণ ! 

যদি অশ্ব বারম্বার পড়িতে থাকে ও উঠিতে 

থাকে, আকুলভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং 



১২৭ অশ্ব-বৈভ্ভক 

গাত্র কুঞ্চিত করে তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে, 
অশ্বের শূল বা পেট কামড়ানী হইয়াছে । 

অশ্বদিগের শুলরোগের অসাধ্য লক্ষণ । 

যদি শুলরোগগ্রন্ত অশ্ব নিশ্চলভাবে অবস্থান 
করে, ল্যাজ না নাড়ে এবং তাঁহার পেট ফণপিয়! 
থাকে, জিহ্বা কাল বর্ণের হয় ও রক্তবর্ণ প্রআঅাৰ 
হইতে থাকে, তাহা হইলে সে অশ্ব আরোগ্য লাভ 
করিবে না। স্থতরাং ইহার চিকিৎসা করিবে না। 



চতৃশ্চত্বারিংশ অধ্যায় 
ভিসা রস 

উদ্দাবর্ত রোগের লক্ষণ । 

যে অশ্বের মল (লাদি) টেল! পাকাইয়৷ যায় 
( গুটলে বাঁধে ) অতি কষ্টে নির্গত হয় বা নির্গত 

হয় না। অশ্ব বেদনায় অতিশয় কাতর হয় মে 

রোগকে উদাবর্ত কছে। 

চিকিৎসা | 

সোদাল শস্যের আঠা /॥* অর্ধ সের, জল ১৬ 
ষোল সের, অগ্নির উত্তীপে পাঁক করিয়1/8 চারিসের 

থাকিতে নামাইয়া ছকিয়! লইতে হইবে । ইহার 
সহত ঘ্বত দ্বারায় ভূষ্ট ( ঘিয়েভাজ1 ) ১৬ ষোলসের 

কুলথ কলাঁয় খাইতে দিবে । এবং ১৬ অধ্যায়বণিত 
বস্তি-বিধি অনুসারে অশ্বের গুহাদ্বারে তৈলের না 

ঘবতের পিচকারী দিবে । পুর্ববোক্ত প্রকারে তৈলের 

বা ঘুতের গুহোর দ্বারে পিচকারী দিবে । 

১৬ 



পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় 
পপ (ররর 

প্রক্ম রোগের লক্ষণ। 

যে রোগে অশ্বের বুক ভারি হয়, সমস্ত শরীরে 
জড়তার লক্ষণ প্রকাশ পায় (অর্থাৎ গাঁয়ে হাত 
দিলে, গা চলে না) হাটিতে গেলেও জড়তা প্রকাশ 
পায়, পিঠ কুজো করিয়া অশ্ব অবস্থান করে বোধ 
হয় যেন তাহার কল অঙ্গ কেহর্বাধিয়। রাখিয়াছে। 
অশ্বদিগের এই রোগের নাম প্রস্বন্ন । 

চিকিৎসা'। 

শালিহোত্র মুনি এই রোগের যে প্রকার 
চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বল। 
হইতেছে । /8 চাঁরিসের পরিমিত, গাভী-দ্বৃত, 
শু ঠ, পিপুল, ও মরিচ প্রত্যেক ছুই তোলা, উত্তম- 
রূপে চুর্ণ করিয়া! এ ঘ্ৃত লহ পান করাইবে। 

এই ঘৃত পান করাইয়া অশ্বের শরীর ্িগ্ 
হইয়াছে বুঝ! গেলে শিরাবিদ্ধ করিতে হইবে । 

কোন্ স্থানের কোন্ শিরাবিদ্ধ করিতে হইবে 
তাহা বল। হইতেছে। 



পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ১২৩ 

অশ্বদিগের পূর্ববকাঁয়ে (অর্থাৎ মুখের দিকে 

বক্ষোদেশের, পায়ের, পাদ্তলের, এবং কৃর্চস্থানের 
(পায়ের গোড়ালির উপরিভাগের ) শিরা বিদ্ধ 
করিতে হইবে । আর পশ্চিম কাঁয়ে অর্থাৎ প্ছেন 

দিকে উরু-সন্ষির নিকটবর্তিনী তাহার নিন্নভাগের 

ও কুর্চস্থানের ( অর্থাৎ গোড়ালির উপরিভাগের ) 

শিরাবিদ্ধ করিতে হইবে । যে স্থলে শিরাবিদ্ধ কর! 

হইবে সেই স্থানে, ( অর্থাৎ শাস্ত্র পাতের স্থানে ) 

কর্দম লাগাইয়া দিবে । যে অশ্বের শিরাবিদ্ধ করিয়া 
রক্ত মোক্ষণ করা হইবেক তাহাকে এক দিন, 

(বাহিত করিবে না) সোয়াপী করবে না। অনন্তর 
তৎপর দিন ওষধ-সিদ্ধ জল পান করতে দি.ব। 

ষথা--আমলা, হরীতকী, বহেড়া, মিলিত ০ 

পৌয়।, ।৬ ষোল সের জলে পাক করিয়া /* চারি 

সের থাকিতে নাঁমাইয়৷ ছ'ক্য়া লইতে হইবে । 

ইহার সহিত মধু %০ অদ্ধ পোয়া দশ মুল্পের কাঁথে 
শোধিত গুগ্গুলু %* অগ্ধ পোয়] মিশ্রিত কিয়! 

পান করিতে দিবে। খাইবার জন্য ছুর্ববাঘান এবং 

পানের জন্য মধুমিশ্রিত জল দিবে। এই জলের 

পরিমাণ /৭॥০ সাড়ে সাতনের, মধু %০ অদ্ধপোয়া 



১২৪ | অশ্ব-বৈষ্ঠঝ 

অথবা জল /৭॥৯ সাড়ে সাতসের পিপুল চূর্ণ ॥০ 
অদ্ধ পোয়! পান করাইবে | 

হেমন্তকালে অশ্বদিগের এই রোগ হইলে,_- 
বেলমুলের ছাঁল, শ্ঠোন1মূলের ছাল, গান্তারী- 

মুলের ছাল, গণিয়ারীযূলের ছাল, ইহাদের মিলিত 
ওজন %০ অগ্ধ পোঁয়। জল ষোল সের একত্র পাক 

করিয়। /8 চারি সের থাকতে নামাইয়! ছণকিয়া 
লইতে হইবে। অনন্তর তিলের তেল %॥০ অর্ধ মের 

এবং যবক্ষার ৬ ছয় তোল মিশ্রিত করিয়া পাঁন 

করিতে দিবে। 

যগ্ঠপি এই প্রকার চিকিৎসায় রোগের উপশম 

না হয় তাহাহইলে পুর্বধোক্ত প্রকারে আগের 
পায়ের ও বক্ষোদেশের এবং কুর্চস্থ!নে দাহ করিবে । 

দাহ কর] হইলে, আমল, হরীতকী, বহেড়ার পাক 
করা জলে গুগগুলু গুলিয়! খাওয়াইতে হইবে। 

ইহাদের পরিমাণ আমলা, হরীতকী, বহেড়া মিলিত 
%/০ অর্ধ পোঁয়। জল মোপসের পাক শেষ /8 চারি 
সের দশমূলের কাথে শোধিত গুগগুল *%* অর্দ 
পোয়া । পরে অল্প ২ করিয়। ভ্রমণ করাইবে। 



_ ঘট চত্বারিংশ অধ্যায় 

রিট 

ক্রিমি কোষ্ঠ রোগের লক্ষণ। 

যদি ছুর্ববল অশ্বের মল, জন্ত (ক্রিমি) কর্তৃক 

পরিবেষ্টিত ও ভাঙ্গা রূপ নির্গত হয়, তাহাহইলে 
তাহার ক্রিমিকোষ্ঠ রোগ হইয়াছে গান] যাইবে। 

ইহার চিকিগস। 

প্রথমে ক্রিমিদিগের অবচাঁলনার জন্য মাংস ও 

হুপ্ধ দ্বারায় পাক কর! ঘ্ৃত পান করাইতে হুইবে। 

ঘুতের পরিমাণ /8 চারি পের, দুগ্ধ /৮ আট সের 

মাংস /8 সের, জল ৩২ সের, পাক অবশিষ্ট জল /৮ 

সের । এই মাংসের কাথ (অর্থাৎ পাক করা জল) 

/৮ আঁট সের দিয়! ঘ্বত পাঁক করিয়া লইতে হইবে। 

অনভ্তর ষেটে ( ষষ্টিক ) ধানের চালের ভাত 

কৃষ্ণতিল, ছুধ, ও গুড় মিশ্রিত দধি খাইতে দিবে। 

পরে বিড়ঙ্গ, চিতামুল, যবক্ষার, দস্তীমূল, হিজলবীচ, 

কমলাগু'ড়ি, ইহাদের প্রত্যেকের 'ওজন সমান 
মিলিত ওজন /৮ আট সের জল ১৪ চৌসট্টী সের 



১২৬ অশ্ব-বৈস্ভক 

পাঁক করিয়া ১৬ সের থাঁকিতে নামাইয়! ছকিয়' 
লইতে হইবে। পরে চারিসের ঘ্বত ও কমলাগু'ড়ি 
চরণ /১ সের একত্র এই সকল দ্রব্য পাক করিয় 
লইবে। এই পাক কর] স্ৃত %০ অর্ধ পোয়! 
বিডঙ্গচর্ণ সহিত মিশ্রিত করিয়! পান করাইবে। 
(২) অথবা দন্তীমূল /৮ আট সের ১1৪ চৌষট্র 
সের জলে পাক করয়া ।৬ সের সের থাকিতে 
নামাইয়া ছণকিয়া লইবে। পরে চারিসের গাভী 
ঘৃত “১ এক সের দন্তীমুলচুর্ণ, এবং এ পূর্ব্বোক্ত 
পাক কর] জল, একত্র পাঁক করিবে ; পাঁক করিতে 
করিতে যখন ঘ্বৃতের মধ্যস্থ দন্তীচর্ণগুলি পাক 
হইয়! বাতির মতন পাকান যাইবে, তখন 
নামাইয় ভাকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত পূর্ববব 
বিডঙ্গচ্র্ণ মিশ্রিত করিয়। পাক করিবে । 

৩য় ওষধ__বিড়গচুরণ্ণ /৮ আট সের, জল ১13 
চৌষটি সের, আগুনে পাক করিয়! ধোলসের থাকতে 
নামাইয়। ছবকিয়া তাহার, সহিত +/১ এক সের 
বিড়ঙ্গচূর্ণ, চারিসের দ্বত, একত্র পাক করিয়! পুর্ব 
ছাকয়া লইবে। অনন্তর তাহার সহিত বিড়গচুর্ণ 
মিলিত করিয়া পান করাইবে। 
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৪থ--হরিদ্রো,। দারুহরিদ্রা, বিড়গগ, সৈম্ধব- 

লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ, করকচ লবণ এবং 

শান্তরী লবণ, পল্তা, নিমপাতা, বচ, চিতামুল, 
পিপুল, শুঠ, ইহাদের ওজন, সমান, চূর্ণ করিয়া 

একত্র করিবে । এই চূর্ণ %* অর্ধপোয়া চারিসের 
মগ্যের সহিত পান করিতে দিবে। 

শ্লেকসকোঠবোগের লক্ষণ | 
শ্লেক্সকোবোগে অশ্ব ভালরূপ খাইতে পারে 

ন), দুর্বল হয় এবং তাহার রোমাঞ্চ হইতে থাকে, 
(গাঁয়ের লোম খাড়। হইয়। থাকে ) গ! ভারি ভারি 

হয়, পর্ববদা নিদ্রাঁতন্দ্র। (ঘুম ঘুম ভাব ) আসে মল, 

কফ-মিশ্রিত হুতরাং পিছলে মত হয। 

ইহার চিকিৎসা । 
শ্লেক্স-কোষ্ঠরোগে পুর্ব্বোক্ত হরিদ্রা, দারু- 

হরিদ্রারদর চুর্ণ পান করিতে দিবে এব" ছুর্ববল শগ্ি 

যাহাতে বৃদ্ধি পাঁয় তাহার ব্যবস্থ। করিবে। 

অপর, ক্রিমি কোষ্ঠরোগে ঘে সমস্ত চিকিৎসার 

প্রকর বলা হইল, তাহ প্রয়োগ কপিবে। কফলতঃ 

যাহাতে অগ্নির বুদ্ধি হয় তাঁহাই প্রধান চিকিওমা । 



সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়। 
টির ননী 

বায়ুজন্য মৃত্রগ্রহ রোগের লক্ষণ। 

( প্রত্াব আটকায়! য1ওয় ) 

১। অশ্বদিগের যে রোগে অল্প অল্প এবং 

ফেনের সহিত অতিকষ্টে প্রআব হয় সেই রোগের 

নাম বায়ুজন্য মৃত্রগ্রহ। 

২। পিতজন্থ মুত্রগ্রহের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের যে রোগে স্বালার সহিত অল্প অল্প 
প্রশ্াব হয় এবং এ প্রআ্াব হল্দে রঙের হয়, আঁর 

অশ্ব প্রা করিবার পময় হাঁফাইতে থাকে, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পিত্তজন্য মুত্রগ্রহ 
হইয়াছে। 

৩। কফজন্য মুব্রগ্রহের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের কফজন্য মুত্তরোগে মুত্র ঘন ও 

পিছলে হয়, প্রশ্রীন অল্প' অল্প হইতে থাকে । প্রআাব 
করিবার সময় অশ্ব অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। 
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৪ সান্সিপাতজন্য মুত্রগ্রহের লক্ষণ । 

বায়ু জন্য, পিত্ত জন্য ও কফ জন্য এই তিন 

দোঁষেরই লক্ষণ মিশ্রিত হইয়া! অনেক প্রকারের 

প্রশীব হইলে সাম্সিপাতিক জন্য মুত্রগ্রহ বল? যায়। 
চিকিৎসা । 

এই রোগের সাধারণ চিকিৎসা বলা 

হইতেছে” 
১।  বাঁয়ুজন্য মূত্রগ্রহ রোগে লিঙ্গের নিকটে 

ঘত মর্দন করিবে, এবং লিঙ্গে ঘৃতের পিচকারী 

দিবে । অনন্তর আস্তে ২ আোতমুখে মালিশ করিয়! 

আোতের মুখে ঘৃত লইয়! আলিবে। 

২। পাথরকুচি, শ্বেতপুনর্নবা, (শ্বেত পুরুণ1) 
ভেরেগামূল, শুঠ, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, 

অনস্তমুল, শতমুলী, প্রত্যেকের ওজন সমান, সকলের 

মিলিত ওজন অর্দপোয়া, মোল সের জলে পাক 

করিয়া ৪ চারিসের থাকিতে নামাইয়া, তাহার 

সহিত, যবের মণ্ড পাঁক করিয়া! খাইতে দিবে। 

( অর্থাৎ 'ভু'ষ-রহিত যবের গুড়া এ পাক কর! 

জলে পাক করিয়! যখন মাঁড়ের 'মত হইবে তখন 

খাইতে দিবে |) 
৭৭ 



১৩০ , অশ্ব-বৈষ্কক 

৩। এইরূপ,_এঁ পাক করা জলে মধু মিশ্রিত 
ক্রিয়া খাইতে দিবে এবং এই পাক কর1 জলে 
কুলণথ কলাই পাক করিয়া খাইতে দিবে । পানের 
জন্য এ জল দেওয়] যাইতে পারে । 

পিতজন্য মুত্রগ্রহের চিকিতসা । 

১। কীকুড়বীজ, শশাবীজ চূর্ণ কুরিয়! চাল- 
ধোয়ানী জলে চিনির সহ খাইতে দিবে। এই 
চাল ধোয়ানী জল ৪ চারি সেরের বেশী হইবে না । 

২। অথবা €কশওর, শালুক, পাণিফল ও 
চিন। ২ ছুই সের ছুধ "ও ২ সের আখের 
নগর সহিত মিশ্রিত করিয়! খাইণ্ও দিবে । 

৩। কিম্বা নলখাগড়ার মূল, কেশের মুল, 
আখের মুল» কুশের মূলঃ প্রতোকের ওজন ২ ছুই 
তোলা, ষোল মের জলে পাঁক করিয়। চারি সের 
থাকিতে নামাইয়। ছণকিয়। পান করিতে দিবে । 

৪। এই সকল 'চিকিৎনায় রোগের উপশম 
না হইলে মুত্র-নালিতে দুধের পিচকারী দিতে 
হইবে । দুধের পরিমাণ ষোলনের। 

&। অথবা কোমরের উপরে জলধার! 
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দিবে, কিংবা কোমরের উপরে কাদা লেপন 
করিয়া দিবে। অশ্রকে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে 

হইবে এবং পাখার বাঁতান দিতে হইবে। 

কফজন্য মুত্রগ্রহের চিকিৎদ1। 

১। অশ্বদিগের কফসন্য মুত্র আটকান রোগে 

গোক্ষুর, শু ৯, নাটাকরঞ্জ, পিপুল, প্রতোকের ওজন 

২ তোলা, খইয়ের মণ্ড করিয়া তাহার মহিত মিশ্রিত 
করত খাইতে দিবে | 

২। অথব1--কুত্তিকলাইয়ের যৃষ পাঁন করাঁইবে, 
থাঁইবার জন্য তিতমুগ্ন ব্যণস্থা করিবে । বস্তিস্থানে 

তেল মালিশ করিয়া মাঁষক্লাইয়ের ম্বেদ দিবে। 
৩1 গোক্ষুর, শুঠ, নাটাকরগ্ত, পিপুল, এই 

সকল দ্রেব্যের ওজন % অদ্ধপোয়া, ছুধ ছুই সের 
ও আখের রস ছুই দের মকলে মিশ্রিত করিয়! 

পাঁন করাইবে। পিত্তজন্য মুত্ররোগে যাহা ব্যনস্থ! 
কর! হইয়াছে; তাহাও দেওখ1 যাইতে পারে । 

৪1, এই রোগে বস্তিস্থান (যুত্রনালীর উর্ধভাগ 
ব মুত্রাশয় ) উত্তমরূপে প্রক্ষালিত কিয়] পিচ কাঁপা 

দিবে । পরে লাক্ষা (লাহ1 ), পত্তাঙ্গ (বকমণান্ঠ 



১৩২ অশ্ব-বৈষ্ভক 

অথব৷ রক্তন্দন ) ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত 
করিয়। হুপ্ধনহ পান করিতে দিবে । 

৫। যে অশ্ব প্রআব করিবার সময় অতিশয় 
বেদনা অনুভন করে তাহাকে পুর্বেবাক্ত ওষধের 
ব্যবস্থা করা কর্তব্য | 

১। মুত্র-শকরার লক্ষণ । 

অশ্বদিগের যে রোগে মুত্রাশয় হইতে লিঙ্গনাল 
দিয় প্রআাবের সহিত চিনির মত পদার্থ নির্গত হয়, 
তাহাকে মুত্রশর্করা বলে । 

২। চিকিৎসা। : 
ঘে অশ্খের মুত্রশর্করা রোগ হইয়াছে, তাহাকে 

ফুড়, সজিনামুূলের ছাল, বিড়, হিঙ্ু, তান্বুল 
(ধনিয়ার আকারের €তেনের দোকানের জিনিষ) 
সৈন্ধবলবণ, পাথরকুচি, ইহাদের প্রত্যেকের ওজন 
সমান, মিলিত ওজন ২ পোয়া, মদ /৪ চারিসের 
একত্র মিঙিিত করিয়া পান করিতে দিবে । 

৩। এই ওঁষধ পান করাইয়] তূষ ছাড়ান যবের 
ভাত খাইতে দিবে । র 

৪ | হরিদ্রো,, যবাক্ষার, পলাঁশকাষ্ঠের ছাই, 
একত্র জলে ঘোলিয়। অথব! হলুদপোড়ান ছাই, ও 
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পলাশকাঁঠের ছাই একত্র জলে ঘোলিয়া সেই জল 

কাঁপড়ে ছ'কিয়! লইতে হইবে। ( অর্থাৎ দোলা- 

যন্ত্রে ছণকিয়। লইতে হইবে ) এই পরিশ্রঃত জলের 

সহিত ব্রাঙ্গীশাক, আঁপাং ( চিরচিরী), ছোট এলাচ, 

কুলথকলাঁই, জীবক, ( অভাবে গুলঞ্চ ), খষভক, 

( অভাঁবে বংশলোচন ), মেদা, ( অভাবে মশ্বগন্ধ ); 

মহামেদ (অভাবে অনন্তমূল ), কাকোলী, ক্ষীর- 

কীকোলী, খদ্ধ ( অভাবে শ্বেতবেড়েল! ), বৃদ্ধি 

( অভাবে পীতবেড়েল1 ), ইহাদের চূর্ণ অদ্ধপোয়! 

পান করাইবে। 
শুক্রমেহের লক্ষণ । 

যে অশ্ব প্রস্রাবের সহিত বাধ্যপ্রজাব করে 

তাহাকে শুক্রমেহী বলে। 

ইহার চিক্ুসা 

১। মুহরশর্করা রোগে যে যে চিকিৎসা বলা 

হইয়াছে, অশ্বের শুক্রমেহেও মেই ই চিকিৎস| 

করিবে । ৃ 

২। অথবা চিকিৎসক বিবেচন! করিলে 

ঘড়িতে উপগত করাইবেন অর্থাৎ মেথুন করাইণেন। 

ওপরের 



. অফ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায় 
স্পা সী এ থক অপি 

 কুষ্ঠরোগের লক্ষণ 

অশ্বদিগের কৃষ্ঠ মহাঁরোগে গায়ের চাঁগড়া মাঝে 

মাঝে লোমশুন্য ও গ্রস্থিযুক্ত হয় আর এ সকল 
গ্রন্থি ক্তরূপে পরিণত হইয়া দাঁরুণ গীড়া জন্মাহিয়া 
থাকে। | 0 

চিকিৎসা । 

অশ্বঙ্দিগের কুষ্ঠরোগে ব্রণ ( অর্থাৎ ক্ষত দেখা 
দিলে ) গোষুত্র ও গোগয়ের দ্বারায় স্বেদ দিবে । 

সকল প্রকার কুষ্ঠরোগেই কুষ্ঠস্থানের সশীপবিনী 
শির! বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা হিতকর | য়ক্ত- 
আাব করা হইলে পর বিচক্ষণ বৈদ্য নিমপাত, 
পটলপাত, আগলা, হরিতকী, বহেড়া ও খদির কণষ্ঠ, 
কুষ্টিত করিয়া! অদ্ধপোয়া পরিমাণ ষৌলপের জলে 
পাক করিয়া /8 চাঁরিসেরে থাকিতে, নাঁমাইয়। 
ছকিয়] তিম দিন পান করিতে দিবে 

১। অনস্তর যাহা পান করিতে দেওয়া হইবে 
তীহা। বল) হইতেছে । 
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তেউড়িমুল, কীঁচা হলুদ, ময়না ফল, কটকী, 
পারুলছাঁল, 'আ্মীমল।, হরীতকী, বহেড়া, দণ্তীমূল, 

নিমছাল, মুর্বব।মূল, বচ ইহাদের মিলিত ওজন 
5% অদ্ধপোয়া ষোলসের জলে পাক করিয়া /8 

চাঁরিসের থাকিতে নামাইয়! মধু মিশ্রিত করিয়! 

পান করাইবে। | ৃ 

২1 রক্তচন্দন, দুর্ববাঘাল, বেণামূল, কটকা, 

নিমছাল, পটলপাত্র, এই মকল দ্রব্য উত্তমরূপে 

পেষণ করিয়া কুষ্ঠরোৌগের যেখানে যেখানে ঘ! 

হইয়াছে, সেইখানে সেইখানে প্রলেপ দিবে 

৩। ক্ষত মকল ভাল হইয়া! গেলে তাহা 

উপরে আকন্দপাতা, সাদ করবীর পাতা, সাদ! 

সরিষা, পিপুল, বচ, মরিচ, শু ঠ, দণ্ডীমূল, চিতামূল, 

ও সৈন্ধবলনণ, গোমুত্রে, পেষণ করিয়৷ প্রলেপ শিয়া 

মর্দন করিবে । | 

৪1 পূর্বেবাক্ত. দ্রব্য সকল গোমুতত্রর দ্বার! 

পেষণ করিয়া সরিষাপ্প তৈলমহ মিশ্রিত করতঃ 

কুষ্ঠরোগে অভ্যঙ্গ ও মর্দন করিতে দিবে। 
» ব্লক চাস 
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টান ভু বটি 

বাতাদ্দিজন্য শোথরোগের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের শরীরে শোথ নামে, (অর্থাৎ 
ফোলা নামে) একপ্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে, 

তাহা বায়ুজন্য, পিন্তজন্য, কফজন্য, সাম্নিপাতজন্য 
ও রক্তজন্য এই পাঁচপ্রকার হয়। 

বায়ুজন্য শোথের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের শরীরে বেদনা, ফুলা ও ঠাণ্ডাযুক্ত 
শোথ হইলে, বায়ুজন্য শোথ বলিতে হইবে। 
এই শোথস্থান স্পর্শ করিলে, ছু অর্থাৎ অরুক্ষ 
বলিয়া! বোধ হইবে । 

পিত্তজন্য শোখরোগের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের পিত্ৃঙ্গন্য শোথরোগে শোথস্থান 
(অর্থাৎ ফোল। জায়গ। ) কালবর্ণ হয় ও পাকিয়' 
উঠে, বেদন! হয়, হাত দিলে গরম বোধ হয় এবং 
ফোলা স্থান বেশী উচু হইয়া উঠে না!। 
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কফ জন্য শোথের লক্ষণ । 

শলেক্স জন্য শোঁখে শোখ-স্থান কঠিন ও উচু 
হয়, শোথ-স্থানে বেদনা ও জ্বাল! খাকে না। 

রক্ত জন্য শোথের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের রক্ত জন্য শোৌথে পিত্জনিত শোথ 

রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

সনিপাত চন্য শোথের লক্ষণ । 

সন্নিপাত জন্য ( অর্থাৎ মিলিত বায়ু পত্ত কছ 
জন্য ) শোথ রোগে বায়ু পিত্ত কফাদির সমস্ত লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। 

শীম্্রকারেরা বলেন, মিলত বায়ু পিত্ত বা পিত্ত 

কফ কিংবা কফ বায়ু জন্য শোথের লক্ষণ মকল 

প্রকাশ পাইলে তাহাকে ছন্বজ ( অর্থাৎ দ্বিদোষজ 
শোখ রোগ ) বলে । 

চিকিৎসা । 

১। বাতাদি জন্য শোথখ রোগে দোষের 

অপকর্ধণ কর] কর্তৃব্য ;) এক (ক সকল প্রকারের 

চিকিৎসা অপর দিকে রক্তমোক্ষণ চিকিৎসা ; ফলতঃ 
রক্তমোক্ষণই প্রধান চিকিৎসা । শত সহত্র অনু- 

১৮ 



১৫৮ শম্ব-বৈদ্যক 

লেপন, একবিন্দু রক্ত-মোক্ষণের যোল-ভাগের 

এক ভাগ নহে। 

২। শোথের স্থান চিরিয়৷ দিয়! উহাতে জৌক 
বসাইয়! কিংব! শিরাবিদ্ধ করিয়া রক্ত আকর্ষণ কর! 
বুদ্ধিমানের কাধ্য ৷ 

৩। অশ্বদিগের শোথ রোগের শান্তির জন্য 

পুর্বব পুর্ব শাস্ত্রে ষে সকল চিকিৎসা বল হইয়াছে 

সেই দেই চিকিৎস। করা যুক্তিযুক্ত । 
৪1 শোথ নাশক ওষধের দ্বারায় ঘত পাঁক 

করিয়া তাহ! পাঁন করিতে দেওয়া এবং মর্দন করিতে 

দেওয়! কর্তব্য । বায়ু জন্য শোথে বায়ু নাশক 

তৈলের মর্দন প্রশস্ত । গোময় পিণ্ডের ( গোবরের 

ঢেলীর ) বড় ঢেলীর স্বেদ বিশেন হিতজনক, এরপু- 

পত্রের ( অর্থাৎ বড় ভেরেগাঁর ) পাতার পু'টুলীর 

স্বেদ ও এরূপ উপকারী । 
৫। আর পিপুল, শুঠ, শ্বেতপুনন'ব। ( শ্বেত- 

পরুন! ) দেবদারু, আকন্দমূলের ছাল, সমজিনামুলের 

ছাল পেষণ করিয়া! বায়ু জন্য শোথে প্রলেপ 

দেওয়। কর্তব্য | ৃ 
৬1 অথবা গোধাবতী, ( গোয়ালিলত। ) 
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মহাঁকাঁলী, ( মাকাল ) কাহারও কাহারও মতে 

মহাঁকাঁলী স্থানে মহাজালী এই পাঠ, তাহার অর্থ 

ঘোঁষালতা, বরুণ, অলন্বুষা, (লজ্াবতী অথবা 

ফুলশোল। ) ইহাদের মূল গোমুত্রের দ্বারায় পেষণ 
করিয়া শোখের (অর্থাৎ ফোলা ) স্থানে প্রলেপ 
দিতে হইবে । 

৭। বেলমুলের ছাল, শ্টোণাযূলের ছাল, 
গান্তারীমুলের ছাল, গণিয়ারী মূলের ছাল, পারুল- 
মূলের ছাল, এই পঞ্চ মূলের মিলিত ওগ্গন %০ অর্দ 
পোয়া, ইহ! ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া! /3 চাঁরি- 
সের থাঁকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। 
অনন্তর তাঁহার সহিত, তিলের তৈল, 48 পোয়া 
মাশ্রত করিয়া অশ্বকে প্রাতঃকালে পান করিতে 

দিবে। ভোজনের জন্য মাংসের রস ও ভাত দিবে 

অথবা মাংস রসে পাক করা ভাত দিবে। 

পিত্তজন্য শোথের চিকিওস।। 
১। অগ্রিষ্ঠা, ধাতকীপুষ্প, (ধাইফুল), লোধ- 

ছাল, অনস্তমূল, শ্যামালতা ও পদ্মকাষ্ঠ, একত্র 

জল দ্বারা পেষণ করিয়া শোথের স্থানে প্রলেপ 

দিবে। 



১৬০ অশ্ব-বৈদ্কক 

২। পিভদোঁষ নিবারণের জন্য অশ্বের গুহা 

দ্বারে ছুগ্ধের পিচকাঁরী দিতে হইবে । 
৩। কুশমূল, কাঁশমূল, ও কাজলী-_-আঁখের 

মূল, প্রত্যেকে ছুই তোল ওজনে লইয়া ষোল 
সের জলে সিদ্ধ করিয়' /১ চারিসের থাকিতে- 

নামাইয়। ছণখকিয়া লইতে হইবে । পরে তাহার 
সহিত চিনি /॥০ আধদের মধু /1০ আধসের 

মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকাঁলে পান করিতে 
দিবে। 

৪ | বাঁসকমূলের ছাল, গুলঞ্লতাও নিমছাঁল,) 

চিরতা, কণ্টকারী, এই পাঁচ তিক্ত দ্রব্যের মিলিত 
ওজন %০ অদ্ধ পোয়া, ষোঁলসের জলে পাক করিয়া 
/8 চারি সের থাকিতে নামাইয়! তাহাতে মুগ 
সিদ্ধ করিয়। সেই মুগ ঘ্ৃত মিশ্রিত করিয়া খাইতে 

দিবে? অথবা পুর্ববোক্ত পাঁচটা দ্রব্য যোলসের 
জলে'পাক করিবার সময় সেই জলে মুগ সকল 

পুটুলী বাঁধিয়া! দিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে । কিংবা 
& দ্রব্য সকল পু'টুলী বাঁধিয়া! মুগের সহিত শোঁল- 

সের জলে দিদ্ধ ক্রিয়। এঁ মুগ সকল, দ্বৃতের সহিত 
মিলাইয়। খাইতে দিবে । 
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২.৫) এইরূপ, হৈমস্তিক ধানের চাউল, পান 
করিয়! ছুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে। 

কফজন্য শোথের চিকিৎস। | 

১। . কফ জনিত শোঁখগোগে অশ্বদিগের ইটের 

গুড়ী বা বালি গরম করিয়া. পুটুলী বাঁধিয়া রুক্ষ 

ম্বেদদিবে। এই স্ষেদ দিবা প্রণালা লিখিত 

হইতেছে। 
কতকগুলি বালি, বা স্থরকী একটি পাত্রে এপ 

ভাঁবে গরম করিবে যেন তাহাতে খড় বা তৃণ দিবা- 

মাত্র জ্বলিয়া উঠে। পরে সেট বালুকা গ'ল 
শরাবের উপরি ঢালিয়া তাহার উপর কতকগুলি 

বোয়াণ ( নিশিন্দা ) পাতা ও বড় ছেরেগার পাতা 

বিছাউয়। দিয়! কাপড় দিয়! এ সরা বাঁধিয়া লইনে। 

এই পুটুলী যতক্ষণ গরম থাকিবে 2 তকণ আাশ্বের 
ফোলা জায়গায় স্বেটু দিবে । ইহা ছাড়া বাঁয়ু্ন্য 
শোঁথ রোগের যে মকল চ্কিংনা পলা হইয়াছে, 

তাহাও কর! যাইতে পারে । 
২। বচ,, ৪) পিপুল, মরিচ, বিডউগ্গ, বড়- 

এলাইচ, কুড়, জিরা ও দৈন্ধবলবণ, মিলিত ৮০ অর্ধ 



১৬২ . অশ্ব-বৈষ্ভীক 

পোয়। মাত্রায় লইয়া গোমুত্রের দ্বারাঁয় পেষণ 
করিবে পরে এ পিষ্টদ্রব্য ( অর্থাৎ পেস! জিনিষ ) 
সকল চারিসের মগ্তের সহিত, মিশ্রিত করিয়া 

পান করিতে দিবে। 

'৩। কুলথ কলাই, সিদ্ধ করিয়। বেশ সিদ্ধ 
হইলে নামাইবে। অনন্তর তাহার সহিত শু, 
মরিচ, পিপুল, চূর্ণ, তৈল ও মধু মিঙ্িিত করিয়! 
অশ্বকে খাইতে দিবে । 

সন্নিপাত জন্য শে।থের চিকিৎসা । 

সন্নিপাত জন্য (অর্থাৎ মিলিত পিত, বায়ু ও 
কফ জন্য ) শোথের সাধারণ (বায়ু পিত্ত ও কফের) 

যাহা যাহ! চিকিৎস1 বলা হইয়াছে। পুরাঁকালে 
শীলি হোত্রার্দি মুনিগণ, ছুই দোষ জন্য শোখে 

( বাঁযু পিত্ত বা'কফ বাঁয়ু কিম্বা কফ পিত্তের লক্ষণ 

জনিত শোথে, ছুই দোঁষের» চিকিৎস! বিবেচন1 ) 
পূর্বক করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর রক্ত 
জনিত শোথে, পিত্ত জনিত শোথের চিকিৎসা 

অভিহিত হইয়াছে । 
কিন্তু অভিধাত জনিত শোঁথের (আঘাত 
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লাগিয়া কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে, তাহার) 

চিকিৎস। অন্যরূপ, তাহাতে যাহা যাহ! হিতকর 

তাহা! বলা হইতেছে। 

বট, ডুমুর, পাকুড়, মৌল, অশ্বথ, ইহাদের ছাল 

উত্তম রূপে পেষণ করিয়া ঘুত সহ মিশ্রিত করতঃ 

& অভিঘাত জনিত শোথে, মুহুমুহ প্রলেপ দিবে । 

অথব! বুদ্ধিমান চিকিৎসক কেবল ডুমুরের 

ছাঁলের প্রলেপ দেওয়াইতে পারেন, পুর্বেব রক্ত 

মোক্ষণের যাহ। বিধি বলা হইয়াছে সেই বিধি 

অনুসারে, রক্তমোক্ষণ করাইবেন। এইরূপ করিলে 

অশ্ব আগন্তক ( অর্থাৎ আঁঘাত্ত লাগ। জনিত শোথ ) 

রোগ হইতে মুক্তি পাইবে । 



পর্চাশতৎ অধ্যায় 
রি রে 

€ অগুকোষের বোগ ) 

বায়ুজন্য অগ্ রোগের লক্ষণ । | 

২৭ অধ্যায়ে বায়ু প্রকোপকের যে সকল কারণ, 

উক্ত হইয়াছে সেই সেই কারণে বায়ু প্রকোপিত 
হইয়া অগুদেশ প্রাণ্ত হইলে অগ্ডে রোগ জন্মাইয়। 
থাকে । 

স্ব স্ব কারণে বাছু পিন্ত কফ কুপিত হইয়া 
অগুদেশ প্রাপ্ত হইলে অগডে এই রোগ হয়। 

অশ্বদগের হিতকামনায় এই অধ্যায়ে অগুরোগের 

প্রকার, লক্ষণ, চিকিৎসা ও পরস্পর ভেদ যথাযোগ্য 

বর্ণিত হইতেছে । 
১। €ম অশ্বের প্রকুপিত বায়ু দুষিত 

শ্লেক্ষার সহিত * সংযুক্ত হইয়া অগুদেশে রোগ 
জন্মায়, সেই অশ্বকে বাতাগ্ড বলে । 

২। এই রোগে অশ্মের একটি অণু কাপিতে- 
থাকে, যে অগুটী কাপিতে খধকে অশ্ব সেই দিকের 
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পায়ে খোড়াইতে থাকে, তাহার পুষ্ঠাদেশ স্তব্ধ 

হইয়] যায়, অনন্তর শীগ্রই দুইটা কোষেই বেদন! 

উপস্থিত হয়। 

চিকিৎসা | 

বাঁতাগ-রোগে, খোঁড়ান ইত্যাদি উপদ্রব দেখা 

গেলে অগ্ডের সমীপব্ডতিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া দিতে 

হইবে । পরে চিকিৎুলক ঘ্নৃত দ্বারা দুইটী অ- 

কোষ মর্দন করাইবেন। 

২। অল্প গরম গরম গরু বা ছাগলের ছুরধ ও 

ভাত একত্র মিশ্রিত করিয়া ছুধ-ভাত খাইতে 

দেওয়াই প্রশস্ত । পরে তেউড়ী মাল্র কাঁথ ও 

কল্কের দ্বারায় নিম্পন্ন পক-তৈল, পিচকারা-যোগে 

গুহদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহার নাম 

অন্ুবাসন। 

৩। অশ্বগন্ধা-গাঁছের মূল তুলিয়া পেপণ করিয়! 

লইবে, তাহাতে ঘ্ৃত মিলাইয়া বাতাণ্-রোগে মর্দন 

করিবে» তাহাতে রোগ ভাল হইবে । 

৪ | সচল-লবণ, (বেণেরের দোকানের জিনিষ) 

রস্থন, মুলতানি-হিং, শ্বরুটে-বাঁছ ও কৃড় দ্বুতের 

১৯ 



১৬৬ অশ্ব-বৈষ্ভক 

সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। ইহা সাত 
দিন বা চৌদ্দ দিন ব্যবহার করাইবে। ইহাতে 
অগুকোষের রোগ থাকিবে না। র 

৫ । কুলণ্খ কলাই, যব, শুহ্ষকুল, এবং বেল, 
স্ঠোনা, গাম্তারী, পারুল, গণিয়ারী এই পঞ্চ দ্রব্যের 
মূলের ছাল, এই আটটা জিনিষ মিলিত /%০ অর্ধ 
পোয়া লইয়া পেষণ করিয়া আড়াই সের জলে 
পাক করিয়া, ইহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ দশ ছটাক 
থাকিতে নামাইতে হইবে । অনম্তর ছণকিয়া লইয় 
তাহার সাহত দশতোঁল! তৈল মিশ্রিতকরত অশ্বের 
গুহের দ্বারে পিচকারী দ্বারা প্রবেশ করাইয়া 
দিবে। 

খাইবার জন্য মাংলের রস, ছূর্ববা ও আজুনে- 
ঘাস দেওয়া যাইবে। খাইবার জন্য কুপের জল 
ব্যবস্থ। কারবে। 

৬।' এই রোগের অসাধ্য লক্ষণ_-বাতাণ্- 
রোগগ্রস্ত অশ্ব যদি গ্রাস না ধরে ( অর্থাৎ খাওয়। 
বন্ধ করে) ও অতিকষ্টে প্রআ্ীব ত্যাগ করে, 
আর তাহার পৃষ্ঠদেশ' ফুলিয়া উঠে, তাহ! হইলে সে 
অশ্ব বাচে না। 
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পিতস্তজনিত অগুরোগের লক্ষণ । 

দুষ্ট পিত্ত অশ্রদিগের অণ্ড আক্রমণ করিয়! 

তাহাতে ছোট ছোট ফুদ্ষুড়ি জন্মায় এবং অণ্ডের 

রং লাল বা কাল করিয়। তুলে, আরও এই রোগে 

অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠে । 

ইহার চিকিৎস। | 

১। পূর্বের বাতাগু-রোগের শিরা বিদ্ধ করিবার 

কথা যাহু1 যাহা বলা হইয়াছে এবং মর্দন করিবার 

যাহা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পিত্তাগ্-রোগেও 

সেই সেই করিতে হইবে । অপরও যাহা বলা 

হইতেছে তাহাও কর! যাইবে । 

২। কাকোলা, মুখা, গাম্তারা ফল, অশ্বগন্ধা ও 

আখের মুল, এই সকল দ্রেব্যের মিলিত ওজন /%* 

পোয়া, জল ষোলসের, পাক শেস /8*চারি মের 

উত্তমরূপে ছাঁকিয়। লইয়া! ইহার সহিত /॥০ সে 

চিনি, আধসের 5০ মধু মিলাইয়া পান কগিতে 

দিবে। 
৩। বট, ডুমুর, পাকুড়, মৌল, ও অশ্বথ- 

বৃক্ষের ছাল পেষণ করিয়। ধৃতনহ মিলাইযধা [পৰ্- 
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জনিত অগ্চে প্রলেপ দিবে । গোঁক্ষুর ( গোখরা ) 

/%/* আধপোয়া, ৮%২॥০ আড়াই সের জলে পাক 

করিয়া /0%০ দশ ছটাক থাকিতে নামাইয়৷ কাপড়ে 

ছকিয়া লইবে । এ ছণাক। জল পিচকারীযোঁগে 

গুহাদ্ধারে প্রবেশ করাইয়। দিবে । 
৪1 মুখথা, বালা, ধনে মিলিত অদ্ধ পোয়! 

ষোল সের পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়! /8 চারিসের 

থাকিতে নামাইয়া লইবে। পরে গাকিয়া শীতল 
হইলে তাহ! এই রোগে পান করিতে দিবে । দুর্ববা- 
ঘন খাইতে দিবে । 

শ্রেক্সাণ্ডের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের শ্রেক্সাণ্ড নামক রোগে অণু দুইটা 
ফুলিয়া উঠে, কঠিন, রুক্ষ ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়, 

অপর এই রোগে মুত্রকোষও ফুলিয়। উঠে । অতি 
কষ্টে প্রশ্রীব নির্গত হয় । 

ইহার চিকিৎসা । 

অগ্ডের সমীপবত্তিণী শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত 
মোক্ষণ করিবে । বাঁতাণ্ড-রোগে যে পাক কর! 

জল পিচকারীযোগে শুগ্থদ্ধারে দিবার কথা বল! 
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হইয়াছে, সেই জল দশতোলা সরিষার তৈলের 

সহিত মিশ্রিতকরত গুছাদ্বারে পিচকাঁরী দিবে। 

অঙ্গে স্বেদ দিবে । 

১। কুড়, এলাইচ, আতইচ, লৌধছ্ছাল, নচ৮, 

শ"ঠ, পিপুল, মরিচ, রেণুকা এই সকল দব্য মিলিত" 
/৪/০ অদ্ধপোয়া পরিমিত ষোলমের জশে পাক 

করিয়া 48 চারিসের থাকিতে নামাইয়| ছাকিয়। 

লইবে | অনন্তর তাহার সহিত মদ /২ ছুইসের, 

অথব1 মধুনিশ্মিভ আঁলব মিশ্রিত কপি পান করিতে 

দিবে। খাইবার ই্য মগ দি কারয়া খাইতে 

ঈদবে। কণ্টকাঁরা, বাঁপকাঁল, গুলঞ্লতা, চিরতা, 

নিমছাঁল, এই পাঁচটা তিক্তদ্রব্য /৮০ অদ্ধপোয়। 

পরিমিত কুট্িত করিয়। পুটুলা বাধিয়া যে মোলপের 

জলে পাঁক করা যাইবে, সেই জলে মুগসকল দিদ্ধ 

করিয়। লইবে। সিদ্ধ মগ খাইণার সঞ্জয় পিপুল 

ও শুঠচুণণ এক এক ছট্]ুক, মধু 505 পের ও তৈল 

তিন ছটাক মিলাইয়৷ দিবে । 

২। অথব। পূর্বোক্ত বিপি-অলুসরে ( অর্থাৎ 

কন্টকারী ইত্যাদির জলে ) কুলথকলাই সিদ্ধ 
পর 

করিয়। শু ঠ, পিপুল, মার১, মধু € দপসহ থাঠাতে 



১৭০ অশ্ব-বৈষ্ভক 

দিবে। সকাল ও সঞ্ধ্য।য় আস্তে আন্তে ঘোড়াকে 
টইলাইবে | খাইবার জন্য শুক ঘাস ও পানের জন্য 
গরম করাইয়! ঠাঁ€1 করা জল ব্যবস্থা করাইবে। 

৩। অশুকোষের ফুলা ভাল হইবার জন্য 
' চিরতা, আলকুসী বীজ ও আদ বাটিয়া কোষে 

প্রলেপ দিবে। 

পোতাণু-রোগের লক্ষণ । 

যে অশ্বের অণ্ডকোষ ছুইটী বেদনাুক্ত হয় 
এবং ফুলিয়। পাকিয়! উঠে এবং এই কাঁরণে অশ্বের 
কটিদেশ স্তন্ধ হইয়া পড়ে, সে'অশ্বকে পোতাগ্ু 
অর্থাৎ পোতা-পাকা রোগ বলে। 

ইহার চিকিৎসা । 

১। বাতাণ্-রোগে যে শিরাবিদ্ধের কথ! বল৷ 
হইয়াছে, এই রোগে তাহা ব্যবস্থা করিবে । 
উত্তমরূপে পাকিবার জন্য পাতায় দ্বৃত লাগাইবে। 
পিপুল, লোধছাল, যষ্িমধু, নালুক| প্রত্যেকে ছুই 
তোলা! করিয়। লইয়] ইর্ণকরত সৈদ্ধব-লবণ ও মধু- 
সহ খাইতে দিবে । 

পাঁকিয়া৷ ও ফাটিয়া যাইবার জন্য শ্বেতপুরুনা, 
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সরল-কাঁষ্ঠ, শ্যামালতা) লোধছাল, রস্তচন্দন, পদ্- 

কাষ্ঠ জলে পেষণ করিয়া গরম করিয়া পোতায় 
লেপন দিবে। এই সকল উপায় করিতে করিতে 
যদি আপন। হইতেই পোতাটী ফাটিয়া যায়; অশ্ব 
শান্তিলাভ করে তবেই মঙ্গল, অন্যথা শস্ত্রের 
দ্বারা অগুকোষের চাঁমড়া পাটিত করিয়া অগুকোধ 
ঢুইটী বাহির করিবে, অনন্তর এ অগুকোঁষ দুইটা 
হস্তের দ্বারা আকরধধণ করিয়! অগ্ডের নাড়ী পাকান 

স্ুতার দ্বার। উত্তমরূপে বদ্ধকরত অগড ছুইটা কাটিয়া 
ফেলিবে। 

ইহার প্রকার--অশ্বকে ভূমিতে পাতিত 
করিবে, পরে একটা প্রশস্ত নালার মধ্যে চীৎ করিয়। 

শোয়াইয়। চারিটী পায়ের পাঁশে পাশে রজ্জু বারা 

এরূপভাবে বদ্ধ করিবে, যেন শস্ত্র প্রয়োগের সময় 

পাঁদবিক্ষেপ দ্বারা বিত্ব ঘটাইতে না পারে । পরে 

অশুকোষের চামড়া (থলীর চামড়া") চিরিয়া 

ফেলিবে, পরে অগুব্পেষ ছুইটী বাহির করিয়া 

তাহার নাড়ী অর্থাৎ (কর্ড বা রজ্জ-যাহাতে গু 

ঝুলান থাকে), যে স্থান ছেদন করিতে 

হইবে তাঁহার উর্ধভাগে পাকান সূত্রের দ্বারায় 



১৭২ অশ্ব-টবগ্ভক 

উত্তমরূপে বাঁধিয়া দ্রিবে। উত্তমরূপ বাধা হইলে, 
এঁ অগ্ড ছুইটী কাটিয়া! ফেলিবে। 

অগুমোচন-বিষয়ে বিশেষ উপদেশ । 

শস্ত্র, অগ্নি ছাঁরায় তণ্ড করিয়৷ লইবে, অগ্নতপ্ত 
' শস্ত্র ধারায় ছেদন করিলে, অশ্বের রক্ত ক্ষরিত হয় 

না, কিন্তু অভিজ্ঞতাবিহীন চিকিৎসক আগ্ত্রে অণ্ডের 

নাড়ী (কর্ড) উত্তমরূপে বদ্ধ না করিয়া এবং পুর্বেবোক্ত 

অগ্নিতপ্ত শস্ত্রের ্বারায় ছেদন না করে তাহ হইলে 
তাহার কম্ম মিদ্ধ হয় নাী। অতএব অগ্রে সুত্রের 

দ্বারায় অগু-রজ্জব উত্তমরূপে বদ্ধ, করিয়! উত্তমরূপ 
অগ্নি দ্বারায় উত্তপ্ত শন্স-প্রয়োগ করাই কর্তব্য । 

ইহাঁই উপদিষ্ট হইল । 
অণ্ড মোচন কর! হইলে, অগ্ডের থলি মধু ও 

ঘুতের দ্বারায় পুর্ণ করিয়। রাখিবে, ইহার উদ্দেশ্ট-_ 
ভিতরে অধিক পু'য.হইবে না, পরে ক্ষীরীবৃক্ষ-( বট, 
ডুমুর, অশ্বর্থ, পাকুড়, মৌল-গাছের ) ছাল সিদ্ধ 
করা জলে এঁ ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ফেলিবে। 
যত দিন ক্ষত দোষশুন্য না হয় ( ঘ। ভাল না হয়) 

তত দিন এই জল দিয়। ধৌত করিতে হইবে । শীস্ত্ 
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শীঘ্ব ঘা ভাঁল হইবাঁর জন্য ঘোঁড়ারে চলা ফের! বন্ধ 

করিবে, ঘ্বৃত মাখাইবে এবং আমলা, হরীতকী ও 

বহেড়ার কাথে শোধিত গুগগুলু পান করাইবে। 

এই রোগে পূর্বেরাক্ত পাতনাদি কণ্ম (ঘোঁড়াকে 
শোয়াইবার রকম) ও শক্ত্রপ্রয়োগ (হেতের চালান) 

করিতে হইলে চিকিৎসককে শাস্ত্রজ্ঞ দৃষ্টকন্মা ও 

শীগ্রহস্ত হওয়! আবশ্যক । 

রক্তাণ্ড রোগের লক্ষণ ও চিকিৎস]। 

অশ্বদিগের যে রোগে অগুদ্বয় দেখিতে বেশ 

নরম, কিন্তু স্পর্শ করিতে কঠিন ও রুক্ষ বোধ হয় 

তাহাকে রক্তাণ্ড কছে। 

ইহার চিকিৎসা । 

এই রোগে পোতাঁড, রোগের ন্যায় সমস্ত 

চিকিৎসা! করিবে | তাহা হইলেই সিদ্ধি লাভ 

হইবে। 
অবদরক্রমে অগুমোচনের অর্থাৎ “আতা, 

করিবাঁর বিষয় বলা হইতেছে । উচ্চাণ্ড ( অর্থাৎ 

যে নকল অশ্বের অণ্ড খুব বড় হইয়া গিয়াছে 

অথব1 অণ্চে জল হুইয়াছে ) এবং যাহার! অতিশয় 

২ 
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দুষ্ট অর্থাৎ ঘোঁড়। বা ঘুড়ি দেখিয়াই ক্ষেপিয়া 
উঠে, তাহাদিগের অগুকোষের চামড়া চিরিয়। 
অণ্ড তৃলিয়৷ দেওয়! কর্তব্য এবং ছুই সপ্তাহ কাল, 
ভ্রমণে রাখা বিধেয়। এইরূপ ভ্রমণ করাইতে 
করাইতে জল ও গ্রাস দিবে, ক্ষতস্থানে ও গাত্রে 

ঘৃত মাখাইবে । ক্ষতস্থানে আকুর হইয়! নিরুপ- 
দ্রবে ভাল হইবার জন্য (অর্থাৎ আরোগ্যলাভ 
করিবার জন্য ) আমলা, হরীতকী ও বহেড়ার, কাথে 

শোধিত গুগ্গুলু পান করিতে দিবে । 

ঘে অশ্ব অগুছেদনের পর ক্ষতম্থান চাটিতে 
থাকে বা কামড়াইতে থাকে বা অন্য কোন প্রকাঁর 
বিরুদ্ধ আচরণ করে অথব। ওষধাদি প্রয়োগের সময় 

প্রতিঘাত করে, সে অশ্ব আরোগ্যলাভ করিতে 

পারে না। 
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গুনীত রোগের লক্ষণ । 

গুরুদ্রব্য ভোজন ও অভিম্যন্দকর (যে দমকল 

দ্রব্য, কফ ও মেদ বৃদ্ধিকরে, আত নকণের 

জড়ত] জন্মায়, তাঁহাদের সেবনে ) অথব! গাবুথন, 

উৎপ্রেক্ষণ, প্রসারণ, রমণ, ক্ষেপণ। বিরিচন, 

বস্তি ও নস্য এই আট প্রকার কম যাদ, 

অশ্বদিগের, করা না হয়, কিংবা ঘোটকা গমন সা 

কর! যায়, তাহ! হইলে, স্বস্থান হইতে শুক্র চ্যত 

হইয়! লিঙ্গনালে প্রতিরুদ্ধ হয়। মেই কারণে 

রুদ্ধশুত্র, মুত্ররুচ্ছ (কষ্টে গ্রত্র।৭) জন্মা ইয়া থাণে, 

অপর তাহ! হইতে রক্ত প্রাকোপিত হইয়া (লগে 

বেদন] জন্মায়, পরে লিগ, রেদ্ঘুর্ড হয়, বথ 

প্রকারের ফুক্ষুড়ী উৎপন্ন হইয়া ১. ভৎপাদন 

করে। পরিশেষে পাকিয়া উঠে, অশ্ব ইচ্ছ! ব্ধালেও 

স্বস্থানে লিগ প্রবেশ করাইতে। পারে না ভরা 

মঙ্গিকাঁর দ্বারা, ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই নগর 

নাঁম গুনীত) ইহা অতি খারাপ ব্যাগাম। 



১৭৬ অশ্ব-বৈত্যক 

চিকিওস। | 

অণ্ডের সমীপবর্তিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত- 
মোক্ষণ করিবে । এবং বিরেচক ওষধ প্রয়োগের 

দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে। লিঙ্গনাল, চাচুনীর 
ছারায় পরিক্ষার করিয়] ফেলিবে, ঘ্বতের পিচকারী 

দিয়! মুত্রকোষ পরিশুদ্ধ করিবে । 

যবক্ষার তৈল, ঈষৎ গরম জল, পান করিতে 

দিবে, খ্দিরকাষ্ঠ, ও বট, ডুমুর, পাকুড়, শশ্বথ, মৌল 
এই পঞ্চ বৃক্ষের ছাল সিদ্ধ করা জল দিয় ক্ষত- 

স্থান ধৌত করিয়। ফেলিবে। এই ধৌত করিবার 
জল অতিশয় গরম না থাকে এবং একবারে ঠাণ্ডা 
না হুইয়] যায় । 

২। ক্ষত-স্থানে আকুর আমিবার জন্য এবং 
ক্ষতের দোষ দূর করিবার নিমিত্ত নিন্নলিখিত ব্যবস্থ। 
গুলি করিবে । 

ছুদ্ধে সিদ্ধ তিলচুর্ণ পেষণ করিয়া ঘ্ৃতসহ 
প্রলেপ দিবে, পিনুফল, সালের আটা (দেশী 

কেঠোধুনা ) দেবদারু, ও পিপুলচুর্ণ মধু ও ঘৃতপহ 
মিশ্রিত করিয়া অগ্রিয়োগে ধুপ দিবে। 

৩। ছা (তিমছালঃ শল্লকীরছাল, ধবগাছেরচ্ছাঁল, 



একোপধাাশত অধ্যায় ১৭৭ 

শোদালগাছেরছাল, কুর্চিগাছেরছাল, উত্তমরূপে 

চূর্ণ করিয়া কাপড়ে, ছাকিয়া ক্ষত-স্থানে লাগাইয় 
দিবে। ইহাতে ক্ষতস্থানে, (অঙ্কুর) আকুর 
আনিবে। 

৪। কিংবা, লবঙ্গ, হরিদ্রা দারুহরি দু, 

স্থরুটিয়1, ( ইন্দ্রলরিষা ) ভাঁলাই, চিতামূল, সাদা 

খয়ের, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, আঁক ইহা 

দিগের, যথাযোগ্য ছাল ও গাছ উত্তমরূপে পেষণ 

করিয়। /১ একসের পরিমিত লইয়া, /১ চারিসের 

তৈলে ষোলসের গোমৃত্রে পাক করিয়া ছা কিয়া 

সেই তৈল, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে | ইহাতে 

ক্ষতস্থানে শীত্ব আকুর আবে । 

৫। মধু, তৈল ও পিপ্ললা সহ তিঞ্জমুগ 

খাইতে দিবে । 



দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায় । 
€) টস রর 

উদ্ররোগ। 

আট প্রকার উদরের নাম ও লক্ষণ । 

বাতজ, কফজ, পিত্বজ, সন্নিপাতজ, প্লীহোদর, 
বদ্ধ গুদোদর, পরিআ।বী উদর, এবং উদক উদর। 
এই আট প্রকার উদর-রোগ অশ্বজাতির জন্মিয়। 
থাকে । 

বাযুজনিত উদররোগের লক্ষণ | 

১। যে অশ্ের শরীর অতিক্ষীণ ভোজন অল্প, 

পেট ফোলা, পেটে বেদন1, মলে রুক্ষভাব, পেটে 

বায়ুর শব্দ, দাস্ত করিবার সময় মলের দ্বার (গগল), 

বাহির হয়, তাহাকে বাতোদরি বলে। 

চিকিৎসা । 

২। বেল, শ্োনা, পাঁরুল, গামার, গণিয়ারী, 
এই পঞ্চ বৃক্ষের মূলের ছাল, অদ্ধপোয়া পরিমিত 
পেষণ করিয়া ষোলসের জলে; পাককরতঃ /8 
চারিসের থাকিতে নামাইয়৷ ছ'কিয়! তাহার দ্বারা, 



দ্বিপধ্ণাশত অধয় ১৭১ 

চাঁউলের গুড়া ব1! যবের গুড়া পাক করিয়া, পাঁল- 
মত হইলে, নামাইয়া, তৈল মিশ্রিতকরতঃ বাঁতো- 

দরী অশ্বকে খাওয়াইবে । এই পাল? খাওয়া হইলে, 

পর গুছদ্বারে তৈলের পিচকাঁরী দিবে। অনন্তর 

পিপুল, সৈহ্ধব-লবণ, যবক্ষীর, শাকনাদিমুল, চিত্তা- 

মূল, ও মুলতানি হিং এই দকল দ্রব্যের চূর্ণ 

/১ একসের পরিমিত লইয়া, /৪ চাঁরিসের তিল- 

তৈলে, ফেলমের গোমুত্র বা মহিমমৃত্রে, প্রথম 

পাঁক করিতে হইবে । পাক করা হইলে ছাকিয়। 

লইয়া, দিজমনসার আঁঠীয় ভিজান তেউড়ী চর্ণ 

/১ একসের এ তৈলে দিয়া আনার পাক করিতে 

হইবে । পাক সিদ্ধ হইলে ছ'কিয়া লইতে ইইবে। 

এই তৈল অশ্বের বল বিবেচন। করিয়। অল্প, বা 

মধ্যমমাত্রায় বাঁতোদরী অশ্বকে পান করাইবে | 

তৈলের মাত্রা অধিক দিবে না, কারণ» অতিশয় পান 

করিলে অশ্ব মরিয়। “বাইকে পাঁরে। তৈল পান 

বরা হইলে, যদি আপনা হইতেই বিরেচন হয়, তন 

ভাল, অন্যথা বিরেচন দারা কোঁষ্ঠ পরিদ্ার করা ইতে 

হইবে। 
কশ্বকে দূর্ববাঘাস খাইতে দিবে। মগ্ঠপি, 



১৮০ মশ্ব-বৈদ্যক 

এই সকল চিকিৎসা! দ্বাঁরাঁয় পেটফাঁপা না কমে, 
প্রত্যুত বৃদ্ধি পাঁয়, তাহ! হইলে নিম্নলিখিত ঘ্বৃতটা 
পান করাঁইবে । 

ঘৃত--যথা, ভিউড়ীমুল, দভ্তীমূল, বচঃ এই তিন 

দ্রব্যর মিলিত ওজন /১ একসের ইহা জলে 
পেষণ করিয়! /8 চারিসের পরিমিত ঘ্বতে এ সকল 
দ্রবযোরই ষোলসের কাথে, পাক করিয়। পাক সিদ্ধ 
হইলে নামাইয়! ছ'কিয়] লইবে। এই ঘ্বত, যথা- 
মাত্রায় অশ্বের বল বিবেচনাপুর্ববক সেবন করাইবে। 

পিত্তজন্য উদর রোগের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের পিতোদর রোগে হরিদ্রাবর্ণের মল, 
নিশ্বাস গরম, পেট মোটা বা কৃশ হয়, এবং ঘাম ও 
খাইবার শক্তি অধিক হয়। 

. ইহার চিকিৎস1। 

পিপুল, শু ঠ, দস্তীমুল, ফৌদালশস্য, চিতামুল, 
এই সকল দ্রব্যের মিলিত চূর্ণ /১ একসের, ঘ্বত 

/8 চারিসের, দধি /৮ ও ,গোমুত্র আটসের একত্র 
পাঁক করিয়৷ পাঁক পিদ্ধ হইলে নামাইয়। ছাকিয়! 
লইবে। পরে এই ঘ্বৃত অশ্বের অগ্নির বল বিবেচন! 
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করিয়। স্বৃতে ভাজ! মুলতানি-হিংসহ পান করিতে 
দিবে । 

কফ্জন্য উদর-রোগের লক্ষণ। 

যে অশ্বের অগ্নি অতিশয় মন্দ, পেট বড়, স্থানে 

স্থানে ফোলা, আলস্য ও কৃশতা এই সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পায়, তাহার কফজন্য উদর-রোগ হইয়াছে 
জানিতে হইবে । 

ইহার চিকিৎসা । 

কফজনিত উদর-রোগে বাতোঁদরের চিকিগুসা 
করিবে | ৃ 

সন্নিপাতজন্য উদ্র-রোগের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত উদর- 
রোগের মিলিত লক্ষণনকল যদি প্রকাশ পায় 

অর্থাৎ এ সকল দোষের লক্ষণনকল সংস্যষ্টভাবে 
প্রকাশ পাইয়। থাকে, তাহা হইলে ভাহাকে 
সম্নিপাত-জন্য উদর-রোগ বল । 

ইহার চিকিৎসা 

সন্নিপাতজন্য উদর-রোগে* বায়ু, পিতৃ, কফ 
এই তিন দোষের চিকিৎসা ধিবেচনাপুর্ববক করিবে | 

২১ 



১৬২ অশ্ব-বৈস্ভক 

প্রীহোদরের লক্ষণ। 

অশ্বদিগের যে উদর-রোগে শরীরের বর্ণ অন্য- 
রূপ হইয়া! যায়, পেট বড় ও কঠিন হইয়! থাকে, 
শরীর অত্যন্ত কৃশ হয়, তাহাকে প্লীহোদর বলে। 

ইহার চিকিৎমা ৷ 

শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সৈহ্ধব-লবণ, এই 
সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া % পোয়। মাত্রায় পিগুবৎ 

করিয়া খাওয়াইবে, পরে মহিষের মুত্র, বা গো-মূত্র 
অনুপান দিবে । এই ওষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালেই, 
অশ্বের যেরূপ বল সেইরূপ খাঁওয়াইতে হইবে। 

বদ্গুদোদরের লক্ষণ | 

যে রোগে অশ্ব, অতি কঞ্টে অল্প-অল্ন মলত্যাগ 

করে এবং অতি কষ্টের সহিত অল্প অল্প বায়ুত্যাগ 
(বাৎকর্মম) করে। উদর বায়ুপুর্ণ থাকায় ফপিয়। ও 
ফুলিয়£ উঠে, আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার 
আঘাতের ন্যায় শব্দ হুয়, তাহা হইলে তাহাকে 

বদ্ধগুদোদর বলে। 

ইহার চিকিৎস]। 

পূর্বে বাতোদর-চিকিৎসায় যে সকল কর্তব্য 
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নির্দেশ করা হইয়াছে, বদ্ধগুদোদরেও তাহাই 
করিবে। 

অশ্বদিগের পরিআবী-উদ্রের লক্ষণ । 

এইরোগে পেট ফাঁপে, ফেণযুস্ত বা রজ্ত- 

বর্ণ, কিন্বা রক্তই প্রআাব হয়, প্রত্রাব-কালে, দাহ 
বা বেদনা, কিছুই থাকে না । 

ইহার চিকিৎস|। 

পিজ্জজন্য উদররোগের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা! 

করিবে । 
জলোদরের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের এই রোগে পেট অতিশয় ফুলিয়া 
উঠে, উদর জলে পরিপুর্ণ হইয়াছে বোধ হয়, অশ্ব 

অতিশয় কৃশ হইয়। পড়ে । 

ইহার চিকিৎস|। 

বুদ্ধিমান্ লঘুহস্ত, চিকিৎসক, অশ্বের উদ্ররে জল 

জর্মিয়াছে, ইহ বিশেষরূণে পরাক্ষার দ্বারা অবগত 

হইলে), অশ্বকে দু়ভাবে বন্ধন করিয়া! ভূমিতে 

পাতিত করিবে, পরে সাবধানে জলআবের জন্য 

শন্ত্র-গ্রয়োগ করিবে। এই কার্যে উৎপল পাত্র পাগণ 



১৬৪ অশ্ব-বৈষ্ভক 

শস্্র আবশ্যক | এই শস্ত্রের ছার! হৃদয়ের নিম্গে 
নাভির উদ্ধভাগে অথবা, নাভির চারি অঙ্গুলি নিলে, 
বিদ্ধ করিবে । এই বিদ্ধ স্থান এক অঙ্গুলি গভীর হওয়। 
আবশ্যক । অঙ্গুলিপরিমিত গভীর বিদ্ধ স্থানের মধ্যে 
বস্ত্রবেষ্টিত একটা নল প্রবেশ করাইয়! দিবে । এই 
নলের মুখ দিয়া উদর-মধ্য হইতে জল নির্গত হইতে 
থাকিবে । যদি অতি নিশ্মল জলত্রাব হইতে 
থাকে, তাহা হইলে বুঝ! যাইবে, এই উদর অসাধ্য 
হইয়াছে । আর যদি ঈষ লোহিতবর্ণ অথবা, রক্ত- 
মিশ্রিত জল নির্গত হয়, তবে সাধ্য বলিয়া স্থির 
করিবে? জল নিগগতি হইয়! গেলে নলটা বাহির 
করিয়া লইবে এবং তৎক্ষণাৎ কাপড়ের পটা 
দিয়া ক্ষঃস্থানটা ঢাকিয়া ফেলিবে। পরে, আর 
একটী টুকর] কাপড়, ঘ্বৃতে ভিজাইয়া ক্ষতমধ্যে 
স্থাপন করিবার অগ্রে প্রদত্ত পটীটি তুলিয়া! লইবে। 
পরে প্রস্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া 
রাখিবে। অনন্তর বন্ধন, খুলিয়া! অশ্বকে উঠাঁইয়া 
দিবে এবং আশ্বাস-বাক্যে তাঁহার ভয় ভাঁঙ্গাইবে 
ও সাস্তবনা দিবে । ক্ষতশ্থান, ধৌত করিবার জন্য 
বট, ভূমুর, পাকুড়, অশ্বর্থ, মৌল, এই সকল বৃক্ষের 
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ছঁলের দিদ্ধ করা জল, ব্যবহার করিবে । এই 

অশ্বকে অর্থাৎ যাহার উদর বিদ্ধ করা হইয়াছে, 

তাহাকে নিব্বাত স্থানে রাখিবে। তিন দিন যাবৎ 

ঘাস বা জল খাইতে দিবে না। পরে হুর্ববাঘাস, 

খাইতে দিবে। পূর্বেবোভ্ভ নট, ডুমুর প্রস্তর 

সিদ্ধ করা জল মধুমিশ্রিত করিয়া পান কারতে 

দিবে। 

যত দিন ক্ষত-ম্থান অস্কুরিত না হয় এনং অশ্ব- 

শরীরে বলাধান না হয়, ততদিন এইরূপ পাণায় 

জল দিতে হইবে । 



ভ্রিপর্চাশৎ অধ্যায় 
১ শেপ 

অর্শের লক্ষণ । 

অশ্বদিগের, মল-মার্গে (গুহাদেশের ভিতরে ) 

জাম, কুল ব1 খেজুর, ফলের মত যে এক, ছুই বা 

বহুমংখ্যক মাংসের অস্কুর জন্মিয়া থাঁকে, তাহাকে 
অর্শ বলে। এই রোগে অশ্ব কুশ হয়, ভাল খাইতে 
পারে না, এবং সকল শরীর বলহীন, রুক্ষ ও শিরা- 

জালে, ব্যণ্ড, হয়। 

ইহার চিকিৎসা । 

যে উপায়ের দ্বারা অর্শের এই সকল অস্কুর 
উপশমিত হয়, অশ্ব বল-লাভ করে, সম্প্রতি সংক্ষেপে 

যথাশান্ত্র তাহাই নির্দেশ কর! যাইতেছে। 

াররারারারারার মারিস এ 



চতুঃপঞ্ণাশৎ অধ্যায়। 
পাশা শশা 

উৎকর্ণ-রোগ। 
(যে রোগে কাণ উচু হইয়! থাকে ) 

এই রোগের লক্ষণ। 

অশ্বদিগের যে রোগে কর্ণদয় স্তব্ধ অর্থাৎ নড়ে- 

চড়ে না, কেবল উচু হইয়া থাকে, পুচ্ছ (লেজ) 
স্তব্ধ হইয়া! থাকে, (নড়ে চড়ে না স্থির হইয়া 

থাকে ) গায়ে হাত দিলে গ! চালে না, এই রোগকে 
উত্কর্ণ বলে। ইহা বায়ু-জন্য। 

ইহার চিকিৎসা । 
১। বসা ( চর্বি) অথবা) দূত বাঁ তৈল, দ্বারা 

উৎকর্ণ রোগগ্রস্ত অশ্বের গাত্র মর্দন করিবে। 

আয়ুর্বেদ-শান্ত্রোক্ত, প্রসারণ্যাদি (কুজপগ্রঘারণী 

প্রভৃতি ) তৈলের দাঁরায় অনুবাসন (গুহের দ্বারে 

পিচকারী ) দিবে। 

২। মদিনা, শণবীজ, মামকলাই, কৃষ্ণতিল, 

ধনে, যব, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া কাপড়ে 



১৬৮ অস্থ-বৈষ্ভক 

পু'টুলী বাঁধিবে। অনন্তর একটা হাঁড়িতে, হাঁড়ীর 
এক তৃতীয়াংশ, কাজির (আমানির) দ্বারাঁয় পুর্ণকরতঃ 
অগ্নিতে, সন্তপ্ড করিবে । সন্তাপ দিবার কালীন এ 
ইাড়ির মুখে একটা সচ্ছিদ্র সর! ঢাকা দিবে এবং 
পূর্বের্াক্ত পুটুলী এঁ সরাঁর উপরি রাখিয়। আর একটী 
রা ঢাক] দিবে, ইহার উদ্দেশ্ট হাঁড়ির মধ্যভাগম্থ 
কাজীর ভাপে পু'টুলী বাম্পাক্ত হইবে । এই পুটুলী 
ছুই বা' ততোধিক করিয়া পধ্যায়ক্রমে বাষ্পাক্ত 
করিয়। অশ্বকে স্বেদ দিবে । অথবা এই স্বেদ অন্য 
প্রকারেও করা যাইতে পারে। যথা--পুর্ব্বোক্ত 
মদসিন গ্রত্ৃতি দ্রব্য কুট্টিত করিয়] পুটুলীতে রাখিয়া 
কাজিতে সিদ্ধ করতঃ পুঁটলী বাঁধিয়া স্বেদ দিতে 
হইবে । 

৩। ভাসপক্ষীর জঙ্ঘা, (মুরগীর পা) 
অথবা, শ্বেতশকুনীর (যাহারা গো-ভাগাড়ে চরে ) 
জঙ্ঘা গোঁধা সর্পের মাংস, অথবা পাঁনের 
ভাটি এবং জাঁঙগল পশু-পক্ষীর মাংস ( হরিণ, 
শশক, বনঘুঘু, তিতির, কয়ের, ) প্রভৃতির মাংস 
পাক করিয়৷ তাহার রস শালি-তুলের, ( হৈমন্তিক 
ধান্তের চাউলের ) অন্ন খাইতে দিবে। ইহার অভাব 
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হইলে, শূকর, মহিষও ছাগল ইহাদিগের মাংস 
পাক করিয়। তাঁহার-যূর্ষ, পূর্ববব শালি-তগুলের 

অন্নের মহিত খাইতে দিবে । 
অথবা_বেল, শ্ঠোন', পারুল) গামার, গণিয়ারী, 

এই সকল) বৃক্ষের মুলের ছাল) ছুই মের, 1৬ ষোল 

সের জলে সিদ্ধ করিয়ী' /৮ আট সের থাকিতে 

নাঁমাইয়। ছ'খকিয়। এই- জলের দ্বারা মাংসের যুষ 

প্রস্তুত করতঃ তিলের তৈলে দাঁতলাঁইয়৷ খাইতে 

দিবে । | | 

৪1 ..কিংবা, ছুই সের মদ্য, ও মাধ মের গুড় 

/॥ আধসের তিলের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়! 

পান করিতে দিবে । 

৫। কুকুরের মাথ। কাটিয়া! তৎক্ষণাৎ তাহ! 

হইতে, বহির্গত রক্ত লইয়া, পান করিতে দিবে 

ইহার অদন্তব হইলে ছাগল, বিড়াল, ভেড়া ইহাদের 

ততক্ষণ গৃহীত রক্ত, পুর্ববাক্ত বেল, শ্যোনা, 

ইত্যাদি পঞ্চ বৃক্ষের, মূলের *ছালের দ্বারা পাক করা 

জলের সহিত খাঁইতে দিবে। 

৬। বেল, শ্যোনা, পারুল; গামার, গণিয়ারী, 

এই সকল বৃক্ষের মূলের ছাল ছুইদের, ।৬মোলনের 

২২ 
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০ ১ 

বাত-ব্যাধি। 

মন্যাস্তম্ত প্রভৃতি রোগের লক্ষণ | 

১। যে অশ্ের ঘাড় উপর দিকেও উঠে না, 

নীচের দিকেও নাঁমে না, স্তব্ধ হ ইয়] থাকে, তাহাকে 
মন্যাস্তত্ত রোগগ্রস্ত বলে। ইহ] অতি ভয়ানক 
কষ্টদায়ক ব্যাধি। “:. 

২। আরযে অশ্বের গ্রীব| ( ঘাঁড়) পূর্বের 

মত স্তব্ধ হুইয়। থাকে, কিন্তু কাপিতে থাকে, 
তাহাকে মন্যাচারী বলে, এইরোগে অশ্ব ভাল 

করিয়া আহার করিতে পারে না। 

৪। যে অশ্বের, হনুদ্বয় চৌয়াল ছু*টা ধরিয়ণ 
থাকে, নড়ে না, মুখণ্হইতে অত্যন্ত লাল পড়ে, 
তাহাকে হমুগ্রহ-রোগপ্রস্ত বলে। . ; 

৪। যাহার পৃষ্ঠদেশ উ”চু হইয়া থাকে, নড়া- 
চড়া করে না, উদর-গহ্বর ক্ষিণ্ড হইয়। পড়ে (ঝুলে 
পড়ে ) এবং ঘাড় উচু হইয়! থাকে, তাহার পৃষ্ঠগ্রহ 
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( পিঠধরা ) নামক বাঁতব্যাঁপি হইয়াছে জানিতে 
হইবে। 

৫। অশ্বদ্দিগের, দেহের একপার্্ ( অদ্ধীঙ্গ ) 
বাতব্যধি রোগে আক্রান্ত হইলে একটা কাণ 
ঝুলিয়! পড়ে, আধখানি শরীর শুকাইয়! ফাঁ্-্মপর 
আধখান শরীর মোট! থাকে, ইহার অপর নাম 

একাঙগরোগ। 

৬। যে অশ্ব, হঠাৎ (ভীত হুইয়1) অর্থাৎ 

চমকিয়৷ উঠে, আবার খুব ঠ1গ হইয়া পড়ে সমস্ত 
শরীর ঘামে ভিজিয়! ফায়। তাহার সেই রোগকে 

সবগরোগ বলে। 

৭ যদি আশ্বর এই রোগে, (মবগ-রোগে ) 

মুহুমুহু জুস্তণ (হাই) উঠিতে থাকে, তাহাকে 

স্বগজিন্ত নামক বাতব্যাধি রোগ বলে। 

৮ অশ্বদিগের আক্ষেপ (গ্নেচুনী) নামক 

রোগে, মুখের দিক্কে একবার টানা দেয়, আবার 

পেছন দিকে টানা দেয় অর্থাৎ ছুই দিক হইতেই 

থেঁচুনী আরম্ত হয়, ক্রমেই শরীর স্তব্ধ হইয়। পড়ে, 
অশ্ব কষ্ট অনুভব করিতে থাকে । 

৯। যে রোগে অশ্দিগের পেছন-দিক। বাঁকিয়া 
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যায়, আর-_অশ্ব মগ্ডলাকারে ঘুরিতে থাকে, ভাল 
করিয়া অথবা! একবারেই ঘাস থায় না, অতিশয় 
কাতর হইয়া পড়ে, শুই চোখে টার্ন দেয়, চোখ 
মুড়িয়! পড়ে, অশ্বরে দেখিলে মনে হয়, ধূলিদ্বারা 
কেহ ভাবীর সর্বশরীর আচ্ছন্ন করিয়। দিয়াছে। 

এই রোগের নাম ভ্রামিতাক্ষ ৷ 
১০1 অশ্বদগের আর এক প্রকার বাতব্যাধি 

আছে, তাহার লক্ষণ এইরূপ, ষথা_ 
অশ্ব, মুখের দিকের দ্বারা অর্থাৎ পূর্বব-কায়ের 

দ্বারায় ফাড়াইয়া৷ থাকে, কপ, পেছন দিক বা, 
'পশ্চিমকায় ভূমিলগ্ন হইয়া যায়, এমন কি আধখানি 
শরীর শয়ান থাকে, আর আধখানি উত্থিত (খাড়া) 
হইয়া! থাকে, এই অবস্থাতে অশ্ব অবস্থান করিতে 
থাকে, কষ্ট করিয়া তোলাইয়। দলেও, আবার 
পড়িয়া যায়, এই রোগের নাম কপোতক-নিষাঁদী, 
এই রোগে অশ্ব অতিকষ্টে বাচেজথব] বাঁচে না। 

১১। অশ্বদিগেরও অদ্দিত নামক বাতন্যাধি 
হইয়! থাকে । এই রোগেহনু বা চওয়াল ছুইটা 
বাঁকিয়া যায়, নাকের ছড়া ও. নাকের ছিদ্রে বক্র 
₹ইয়] পড়ে । 
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ইহাদের চিকিৎস1। 

১। মন্যান্তস্ত প্রভৃতি বাঁতব্যাধি রোগে উৎ- 

কর্ণরোগোক্ত চিকিৎদা করিবে । কেবল কপোতক- 

নিষাদ, দশমসংখ্যক বাতব্যাধিতে নিম্নলিখিত 

পানীয়টী পান করিতে দিবে। ্ 
দুর্ববাঁঘাঁস, যবক্ষাঁর, ফুলশোলা, বা লঙ্জীবতী- 

লত1 কিম্বা, কুকুরদিমা বাঁটিয়া জলের সহিত 

আলোড়ন করতঃ তিলের তৈল মিশ্রিত করিয়া পান 

করিতে দিবে। 



ষট পঞ্চাঁশৎ অধ্যায়। 
০১০০ 

উ্ম।দ-নিদান ( ঘোঁড়া-ক্ষেপ! ) . 

ইহার লক্ষণ । 

১। যগ্ঘপি কফ ও পিত্ত এই দুই দোষে 
উন্মাদ হইবার কথ! উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বায়ু- 
ছাড়া যে উন্মাদ হয় না ইহা নিশ্চিত। 

২। যে যে গ্রকোপ-্কারণে, বায়ু প্রকোপিত 

হয়, সেই সেই দ্রব্যের উপযোগে বায়ু কুপিত 
হইলে, অশ্ব্দিগের উন্মাদ-রোগ জন্মিয়া থাকে, 
তাহার লক্ষণ বল! যাইতেছে । 

উন্মাদের লক্ষণ। 

১। এই রোগে অশ্ব কখন পলাইতে চে 
করে, আবার কখন স্থির হইয়া জাড়াইয়া থাকে, 

বন্ধন-রজ্জু দাত দিয়! কাটিতে থাকে, আবার অকল্মাৎ 
ঘাম খাইতে থাকে, আবার কখন খায় না, কখন বা! 

' সংজ্ঞাহীন হইয়া! চুপ করিয়া থাকে, আবার কখন 
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ংজ্ঞ। প|ইয়৷ বিবিধ চেষ্টা! করে। ফলতঃ স্বভাবের 
অন্যথ। হওয়ায় প্রধান লক্ষণ উপস্থিত হইয়া 
মনোবিকারের সম্পূর্ণ আভাস দেয়। 

চিকিৎসা । 

১। এই উন্মাদ-রোগে শোধিত মুলতানি-ফ্িইি* * 

দিয়। পুরাতন ঘি পান করান প্রশস্ত । 

২। উন্মাদ রোগগ্রন্ত অশ্বের সমস্ত শরীরে 

ঘি মাখাইবে, আর উৎকর্ণরোগের যে মকল 
চিকিতস অগ্নিকর্ম প্রভৃতি ভোজন পানীয় ও মর্দিন 

এবং পিচকারী দিবার কথা! যাহা বলা হইয়াছে, 

সেই মকল চিকিৎসা এই রোগে ব্যবস্থা করিবে। 
অশ্বকে উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া এই মকল কার্ধ্য 

করিবে । কারণ ক্ষেপা ঘোড়া! না বাঁধিয়া চিকিৎসা 

করিতে গেলে, নিজের প্রাণ লইয়া! টানাটানি 

হইবে । / 
৩। নিমপাতা, বচ, বুন্ড, লাক্ষা, সৈন্ধবলবণ, 

মুূলতানি-ছিং, গোরুর লোম, গোরুর খুর, গোরুর 

শিং, সাঁদাঁসরিষা, যব, পেঁচার, পালক, কাকের 

পাঁলক, ভূতকেশী, ( নীলযোয়ান বা জটামাংপী) 

১৬ 
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পেঁয়াজ বা রম্থন ও সাপের খোলস, এই সকল 

দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ঘ্বৃতসহ মিশ্রিত করতঃ 

অশকন্দ-কাষ্ঠের আগুনে ছড়াইয়] দিয়! ধুম হইলে, 

ক্ষেপ। ঘোড়ার চতুদ্দিকে দিবে । 
৪। রম্ূনের সার, (ছালছাড়া রম্থন ) 

_ শোধিত মূলতানি-হিং তগরপাছুকা অভাবে শিউলী- 

ছোঁপড়, কুড়, সাদা সরিষা, সৈন্ধবলবণ, শোধিত 

মনংশিল1, (মন্ছাল ) এই সকল দ্রব্য সমাঁন 

ওজনে লইয়। চূর্ণকরতঃ যথাক্রমে গোরুর, হরিণের, 

গোধাসাপের, ময়ূরের ও শশকের পিত্তের দ্বার! 

এক এক দিন করিয়। ভাবন। "দিবে, পরে মহিষের ও 

ছাগলের মুত্র দিয়। পে্ষণকরতঃ ইহার বাতি প্রস্তৃত 

করিয়। ছায়াঁয় শুক্ষ করিয়! লইবে। ছাগলের মুত্তে 

বা মহিষের মুত্রে ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিবে। 

এই বাতির অঞ্জনে, অশ্বের অজ্ঞানত) দূর হইবে 

ঞএবং* চোখের খারাপ অবস্থা লোপ পাইবে। 
উন্মাদের শাস্তি হইবে? 

৫1 অশ্বগন্ধ1! বচ, কুড়, গোরোচনঃ, যষ্টিমধু, 
শ্বেতপর্ষপ, কাপড়ে বাঁধিয়া পুটুলী করিয়৷ কণ্ে 

(গলায়) বাঁধিয়া! দিবে, ইহাতে শরীরে রস হইবে । 
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অথবা--অশগন্ধা। বচ, কুড়, গোরোচনা, চূর্ণ করিয়া 

মধুসহ মিলাইয়া, গলায় পটি দিবে। পরে উহার 
উপর কাপড় জড়া ইয়। দিবে । 

৬। /8 চারিমের গব্যঘূত, গোমুত্র /১ এক 

সের, গোছুপ্ধ /১ এক মের, গোদধি /১ একুমেবু ... 

গোবরের জল /১ এক সের--এই পঞ্চগব্য পাচ- 

সের একত্র করিয়া পাঁক করিবে । পাক দিদ্ধ 

হইলে, নাগাঁইয়! ছণকিয় পান করিতে দিবে, ইহ! 

উম্মাদরোগ্ের উত্তম ওষধ। 



সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায় 

সতের দি সপ ০০৮ 

স্গদিগের শরীরে যে ঘে গ্রহের আবেশ হইয় 
থাঁকে তাহাদের নাম ও লক্ষণ । 

লোহিতাক্ষ, বিরূপার্ষ, হরি, বলি, কাশী, 
সম্কাপী, হৃসংস্থিত, কৌবের, বৈশাখ, ম্ুছুগ্রহ 
( ম্বগোগ্রহ ), উদ্ধগ্রহ, দারুণগ্রহ, ষড়বিধ বরুণগ্রহ, 

বৃহস্পতি, মোম, সূর্ধ্য গ্রহ, এই সকল গ্রহ, অশ্ব- 
শরীরে আবিষ্ট হইলে, অশ্ব প্রায়ই বাঁচে না। 

ইহাদের লক্ষণ । 

১। যে অশ্বের অগ্রভাগ (পূর্ববকায়) কাপিতে 

থাকে, পশ্চিমভাগ, ( পেছনদিক্ ) নিশ্চল, পেছন- 

দিকে খোঁড়াইতে থাকে, *খোঁড়াইবার সময় পা 
কাপে, ইহাতে অশ্ব অতি খিশ্ন হয়, এই অশ্বকে 
হরিগ্রহপীড়িত বলিয়। বুঝিতে হইবে । 

২। যে অশ্বের চক্ষুর মধ্যে অকল্মাৎ রক্তবর্ণ 
বিন্দু নকল উদগত হয়, আহার দিলে খায় না, 
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তাহাকে হরিতাক্চ গ্রহ ( লোহিতাক্ষ গ্রহ), 

পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
৩। অশ্বকে বিরপাক্ষ গ্রহ প্রাপ্ত হইলে, 

অশ্বের গাত্র ভারী ভারী ও ঘর্্ান্ত হইবে। অশ্ব 

লোভী অর্থাৎ খাইবার জন্য লালসা করিবে) ইত- 

স্তত খাইবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং এক এক বাঁর 

চক্ষু উন্মীলিত করিবে, এক এক বার চক্ষু মুদিবে। 
এই মকল লক্ষণ প্রতিনিয়ত স্বাভাবিক ভাবে 

প্রকাশ পাইবে আর কম্প ও স্বেদ হইবে । 

৪। যে অশ্ব উত্থিত হুইয়া হঠাৎ আবার 

ভূতলে পড়িয়া যায়, চক্ষু স্তব্ধ হইয়] পড়ে, চুল, 

ল্যাজের লোম ও খুর ছাড়িয়া পড়ে, সে অশ্ব বলি- 

গ্রহ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বুঝা যাইবে, ইহার ছুই 

কর্ণ ও ঘাড় স্তব্ধ হইয়া যাইবে। 

৫1 যে অশ্বের লোমসকল হঠাৎ ছাড়িয়া 

পড়ে, পেছন দিকের পাঁদুইটী ফুলিয়া যায় ও অশ্ব 

ধোঁড়াইতে ধাকে, সেই অশ্বকে কাশিগ্রহ আবি 

হইয়াছে জানিতে হইবে। ' 
৬। বেজস্ব সহসাত্রুদ্ধ হইয়! স্বকীয় গান্ত 

খাইতে ধাঁকে, সর্ধদা উত্লাহের সহিত নাকের 
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শব্দ করিতে থাকে,তাহাকে সংকাশি গ্রহ পাইয়াছে, 
এইরূপ অনুমান করিতে হইবে । 

৭। অশ্ব কৌবেরগ্রহকর্তক আবিষ্ট হইলে, 
তাহার সমস্ত অঙ্গ কাপিতে থাকে, অঙ্গদকল অতীব 
দীণ হয়, অশ্ব জানুদ্ধয়ের উপর ভর দিয়! দাড়াইয়! 

থাকে, এই অশ্ব অতি কষ্টে প্রীণ পায়। 

৮ | অশ্ব-চিকিতৎমক মুনিনকল বলেন, যে অশ্ব 

সর্ববদ। হ্রেষারব করে, থাকিয়া থাকিয়। পেছন দিকে 

তাকাইয়। নিজের শরীর দেখিতে থাকে, দে অশ্ব 

সুসংস্থিত গ্রহকর্তৃক আবষ$ট হইয়াছে । 

৯1 অশ্বের শরীর স্তব্ধ, গুরুভাবাপন্ন ও 

কম্পমীন্ হইলে, বৈশাখগ্রহ কর্তৃক দুষিত হইয়াছে 

বুঝিবে। 

১০1 যে অশ্ব শ্রীবা ও জিহ্বা ফিরাইয় বার- 

স্বার হাই'তুলিতে থাকে, অগ্রশরীরের ছারায় ঝুমিতে 

থাকে, জোরে জোরে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে, পৃষ্ঠে 

হাত দিলে, এমন কি চাবুক মারিলেও একটুখানি 
উদ্বিগ্ন হয় না, সেই "অশ্ব দীর্ঘস্বর ( স্গগ্রহগ্রন্ত ) 

বুঝিতে হইবে। ইহার চিকিৎসা করিবে না, ইহ! 

জযাধ্য । 
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১১। যে অশ্ের জিহ্বা! ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হই! 
যায় আর দৃষ্টি ও স্মরণশক্তি একবারে লোপ 
পায়, এইরূপ দীনভাবাপন্ন অশ্বকে উর্দাগ্রহকর্তৃক 
দুষিত বলিয়া বিবেচনা করিবে । 

১২। যে অশ্বের তালু, দিহ্বা, নেত্রদয়। অপ 

কোষ দুইটা ও লিঙ্গ শ্বাববর্ণ ( কাল. ঘর 
মেশীমিশি রং) হয়, আর সমস্ত শরীর ভারি ভারি 
থাকে, এরূপ ঘশ্মীক্তকলেবর আশকে বুদ্ধিমান্ 

চিকিৎনক বরুণগ্রহকর্তৃক দুষিত বুঝিবেন। এ দোষ 
অতি ভয়ানক, ইহাঁতে অশের সমস্ত শরীর স্তব্ধ 
হইয়া যায়। 

১৩। দ্বিতীয় প্রকার বরুণগ্রহ ( শর।র গ্রহ ) 
কর্তৃক আবিষ্ট অশ্ব সর্বদা হ্র্মারন করে, হাই তুলে, 
তাহার চক্ষুদ্ধয় স্তব্ধ ও লোঁমকল উদগত হয় 
( রোমাঞ্চ হয় )। 

১৪। তৃতীয় প্রকার বরুণগ্রহকর্তৃক পীড়িত 
অশ্ব অতিশয় খারাপ স্বরে হ্র্মারব করে, জলে 

থাকিলে বেশ নিশ্চল থাকে, কিন্তু জলে না থাকিলে 

কম্পিত-কলেবর হয়। , 
৯৫। আর একপ্রকার বরুণগ্রহ আছে, তৎ- 
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কর্তৃক অশ্ব আবিষ্ট হইলে, অশ্ব যুহুর্তকালমাত্র 
জলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, পরে জানুদ্বয়ের 
দ্বারা অবস্থান করে, পায়ের উপর ভর দিয় দীড়া- 
ইতে পারে ন7া। আর তাহার মুখ পাকিয়৷ উঠে, 
মুখ হইতে লালাত্রাব হয়। 
» ২৬ যে অশ্বের চক্ষদ্বয় উষ্টাইয়া যায়, 

চোয়াল ছুটী ধরিয়! পড়ে ( অর্থাৎ চোয়াল নাঁড়িতে 
পারে ন) সর্ধবশরীর কাপিতে থাকে আর অশ্ব 

ইহাতে বড় কাতর হয়। এই অশ্বকে রবিগ্রহ- 
কর্তৃক গীড়িত বলিতে হইবে । 

১৭। জলগ্রহ গৃহীত অশ্ব কষাঘাত করলেও 
(চাবুক মারিলেও ) জানিতে পাঁরে না, আর 

তাহার গীবা স্তব্ধ হুইয়। পড়ে, বামদিক বেশ 
নিশ্চল থাকে, কিন্তু ডানদিক কম্পমান হয়। 
এই রোগে অশ্বকে বিশেষ দুঃখিত বলিয়৷ বোঁধ 
হয়। 

১৮। যে অশের চক্ষুত্বয় লালবর্ণ ও চক্ষুর 
গোলক ( কাঁলভাগ মণি ) ফুলিয়। উঠে আর সেই 
অশ্ব বারম্ার স্বলিত হয় (অর্থাৎ চলিতে গেলে পা 
লাগিয়! পড়িয়া যায় ), অশ্ব ক্রমশঃ চূর্ববল হয়, এই 



সপ্ডুপঞ্চাশ& অধ্যায় ১৮৫ 

অশ্বকে বৃহম্পতিগহ পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 

এই রোগগ্রস্ত অশ্ব কাঁচে না। 
১৯। যে অশ্বের অগ্রশরীর কীপিতে থাকে, 

খাওয়া ও পান করার শক্তি কম হইয়! যায়, সমস্ত 

শরীর ঠাণ্ডা হইয়! পড়ে, আর সেই অশ্ব গাত্রস কঃ 

প্রসারিত করিয়। শয়ন করে ( অর্থাৎ পাঁথাল দেয় ), 

ইহাতে সোমনামক গ্রহ আবিষ্ট হইয়াছে, জানিবে। 
২*। যে আশ্বের চক্ষুদ্ঘয় লালবর্ণ, কট শোথ- 

যুক্ত, সর্ববশরীর কম্পমান্ এবং ফেণ ও তীব্র মঙ্গ- 

খেদের দ্বারায় পাঁরব্যাপ্ত ও শ্বানগীড়িত হয়, 

ইহাকে সূর্ধ্যগৃহ-কর্তৃক গৃহীত বলিয়া জানিবে | 
২১। দারুণ বরুণগুহ জলে বা জল-দমীপে 

প্রায়ই অশ্বে আবিষ্ট হয়, ইহা! ছয় প্রকার। এই 

গ্রহ আবিষ্ট হইলে অশ্ব বলহীন হইয় পড়ে । 

২২। আর লোহিতাক্ষ প্রভৃতি গৃহনকল, 

যজ্জভূমি, শ্মশান, গ্রামপ্রান্তের উচ্চ রৃক্ষতল) শৃন্য- 

গৃহ বা দেবালয়লমীপে অশ্বসকলকে প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে । এই সকল নিদানের দারা ও লক্ষণের 

দ্বারা গ্রহদোষ নির্দেশ করা গেল। কিন্তু বায়ু, 

পিত্ত ও কফের লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির নির্ণয় 

চু. 
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করিবে অর্থাৎ এই মকল রোগে যে মকল লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সেই লক্ষণ যেযে দোষ 
হইতে উদ্ভুত হইতে পারে, তাহা অবধানপূর্ববক 
অবগত হইয়া তদ্দোষের প্রতিকার করিবে, 

_._ ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইতেছে। 
২৩। গ্রহদোষে অশ্বদিগের মৃত্যু বা অবস্থা- 

স্তর ঘটিতেছে ইহা বুঝিবার বিশেষ উপাঁয় এই যে, 
য্দি এক রকমের রোগ বনু অশ্বকে আক্রমণ করে 

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহা স্থদারুণ উপসর্গ, 
ইহা কোন না কোন গ্রহের আবেশ হেতু উদ্ভৃত 
হইয়াছে । মকল প্রকার গ্রহদৌষেই বিবিধ 
প্রকীরের উপসর্গ হইবার সম্ভাবনা! এ বিষয়ে 
গান্ধব্বাবত্তী মহাশাস্তি, করা কর্তব্য। অশ্বরক্ষার 
জন্য খক্ষনামক আগ্র পুজ। করিয়া তাহাতে ঘুত- 
যুক্ত চরুর হবন করিবে । পুরোহিত স্নান করিয়া 

পবিত্র হওতঃ দেবাদিত ও গ্রহদিগের শান্ত্রবিহিত 

পূজ! করিয়া শান্তি করিবেন এবং বলি প্রদান 
করিবেন | সকল প্রকার গ্রহদোষেই শাস্তি কর। অবশ্য 
কর্তব্য । দেব, দ্বিজ, প্রত্রজিত (অগ্তঠাগত সঙন্গ্যাসী ) 
গুরু, বৃদ্ধ, অতিথি প্রসৃতিকে বস্ত্র, গো, কাঞ্চন 
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প্রভৃতি দাঁন ও উত্তমরূপে ভোজন করাইবে। 
রাত্রিকালে অশ্বশালার সমীপে চতুদ্দিকে মস্থা, মাংস 

পক্কান্ন, কূশর ( খিচরান্ন ) ও পায়স প্রভৃতির দ্বারায় 

বলি দিবে এবং পরিশেষে তিনরাত্রি, পাচরাত্রি, ব| 

সগুরাত্রি যাব অশ্বশালয় নীরাজন ( অর্থুৎ.. » 
আরতি ) করিবে । পরে অশদিগকে পৃথক পুথক্ 

স্থানে রাথিবে। 



অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায় 

(যে রোগে অশ্ব শুকাইয়। যাঁয় অর্থাৎ ক্ষীণ 
হইয়া পড়ে ইহার নাম শোষরোগ | বাতাদি- 

জনিত শোঁষরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা যথাক্রমে 

ক্ষেপে বর্ণনা! করা যাইতেছে । ) 
বায়ুজন্য শোষের লক্ষণ। 

১। যেঅশ্বের পেট ফাপিয়া থাকে, শুষ্ক 

শ্বাস হয়, অতিকষ্টে প্রশ্রাব হয়, মল ফেনযুক্ত ও 
ভাঙ্গা, ভাঙ্গ। হইয়। নির্গত হয়, অশ্ব দুর্ববল ও কাতর 
হইয়! পড়ে, বেশী খাইতে পারে না) ক্রমে ক্রমে 
ক্মীণ হুইয়। পড়ে, গাঁয়ের লোমনকল, নানা রংএর 
হইয়। উঠে, ইহাকে বায়ুজন্য শোষরো গগ্রস্ত বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। 

পিত্বজন্য শোষ্রোগের লক্ষণ । 

২। যে অশ্থের শরীর অতিশয় দুর্বল ও দাহ- 

যুক্ত হয় এবং কেশসকল, ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়। যায়, 
আর অশ্ব কাসিতে থাকে, তাহার মে রোগকে পিত্ব- 
শোষ বলে। 
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কফজনিত শোঁষের লক্ষণ । 

জশ্বদিগের কফলনিত শোৌষধরোগে গায়ের লোম- 

সকল মাঝে মাঝে উঠিয়া যায় এবং কেহ কেহ বড় 

হয়, খাইবার শক্তি থাকে না, ক্রমশঃ বলহানি হয়, 

কানে কাঁতরত। বাঁড়িতে থাকে, নিত্যই শরীর টা! 

থাকে, নিদ্রো-তন্দ্রা দেখ যাঁয়, গাত্রের স্থানে স্থানে 

ছিন্ন-ভিন্ন হইয়! দাগ পড়ে। 

সম্নিপাতজন্য শোষের লক্ষণ । 

এই শোধরোগে বায়ুজন্য, পিত্গন্য কফজদ্য 

( এই তিন দোমের মিলিত) লক্ষণপৰল প্রকাশ 

পাঁইলে, তাহাকে সন্নিপাতজন্য শোষরোগ বল! 

যায়) ইহা! অতি ক্টসাঁধ্য অথবা অসাধ্য । 

শোঁষরোগের বিশেষ লক্ষণ । 

সকল শোষধরোগেই অশ্বদিগের শরীর অতিশয় 

দুর্গন্ধ হইবে, আর, দিন দিন ক্ষীণ হইয়। পড়িবে । 

তাহাদের এক একটা অঙ্গ ক্রমশঃ বলহীন হইয়া 

পড়িবে । 
ইহাদের চিকিৎসা । 

মুনিগণ বাতাদিজনিত শোষরোগের যেঙ্ধূপ 
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চিকিতম। বলিয়াছেন, সম্প্রতি যথাক্রমে তাহা বলা 

হইতেছে। 
বায়ুজন্য শোধরোগের চিকিৎস| | 

১। বেল, শ্যোণা, পারুল, গণিয়ারী, গাস্তারী, 

এই সকল" বৃক্ষের মূলের ছাল /8 চারিপের, জল 

॥২ বত্রিশসের পাক করিয়1/৮ আটসের থাকিতে 

নামাইয়। ছ'1কিয়। লইতে হইবে। 

বেল, শ্যোণা, পারুল, গণিয়াঁরী, গান্তারী এই 

পঞ্চ বৃক্ষের মূলের ছাল %* আধপোয়৷ যোলসের 

জলে পাঁক করিয়! /8 চারিসের থাকিতে নামাইয়। 

ছুশকিয়] লইবে। (টীকার অনুসারে অনুবাদ ) 

পরে এ পাক কর! জল দ্বার মাংসের যুষ প্রস্তত- 

করতঃ শীলি-তগুঁলের অন্ন, ॥* আধসের তৈল ও 

একপল অর্থাৎ %* পোয়া সৈদ্ধবলবণসহ খাইতে 

দিবে। যুক্তিপূর্বক এইরূপ ভোজনের দ্বারা বল- 

বৃদ্ধি করিবে। বলও অগ্নিরবল বৃদ্ধি পাইলে, 

বুদ্ধিমান চিকিৎসক প্রসারণ্যাদি তৈল প্রয়োগের 

দ্বারা আন্থাপন ( গুহ্দ্বারে পিচকারী ) দিবে। 

বায়ুজন্য শোধরোগে গীড়িত অশ্বকে কখন 

কখন ভাল হইতে দেখা যায় অপর কোন কোনটা 



অফ্টপঞ্চাশৎ মধ্যায় ১৯১ 

ভাল হয় না। অতএব বিদ্বান চিকিৎদক এই 
প্রকার যুক্তিপুর্ণ চিকিৎসা ও অবধানপূর্ববক সম্যক্- 
রূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন । 

পিত্বজনা শোধরোগের চিকিৎসা । 

কুশমুল, কাল মাখের মূল), শাঁলি-ধাপ্যের 

( হৈমন্তিক ধান্য ), মূল নল, খাগড়া ও ( কাশের 
মূল ), ইহাঁদের মিলিত ওজন %০ পোয়া ষোলসের 
জলে ম্বদু অগ্লি দ্বারায় পাক করিয়াচারিমের থাকিতে 

নাগাইয়। ছাকিয়া লইবে। পরে এই জল দ্বারা 
মাংদের যুষ প্রস্ততকরতঃ তুষরহিত যবের ভাত 

৪ চারিপল ( আধসের ) ঘৃতলহ খাইতে দিবে। 
কফজন্য শোধরোগের চিকিৎসা । 

বাসকছাল ও নিমছাল, প্রত্যেকে এক এক 

ছটাক, যোৌলমের জলে পাক করিয়! 8 চারিলের 

থাকিতে নাঁমাইয়া ছ'ণকিয়া লইবে, পরে সেই পাক 

কর! জল দ্বারা জাঙ্গল পশু-পন্ষীর মাংসের যৃধ প্রস্তত 

করিবে। এই যুষলহ দিদ্ধ কুলথকলাঈ, মধুঃ 

তিলতৈল, শুঠ, পিপুল, ও মরিচপহ খাইতে 

দিবে। কফজন্য শোষপীড়িত অশ্বের অমিধল 

পরীক্ষিত করিয়া এই ওষধ প্রয়োগ করিবে । 



১৯২ অশ্ব-$বচ্যক 

ফলতঃ ক্ষীণ অশ্ব প্রভূত মাঁংসরসযুক্ত কুলথ- 

কলাঁই সেবনে অজীর্ণরোগগ্রন্ত ন। হয় ইহা বিবেচন! 

করিবে। 

সঙ্লিপাতজন্য শোষরোগের চিকিতসা | 

সন্গিপাতজনিত শোঁষরোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ- 

জনিত শোষরোগে মিলিত চিকিৎসা করিবে। 

শান্ত্রজ্ঞানী অশ্বচিকিতৎসকগণ সকল প্রকার 

শোষরোগে অশ্বকে শবদদ্ধ চিতাগির ধূম দ্বারা 

ধুপ দিতে উপদেশ দিয় থাকেন। জোকের রক্তে 
অথব| জোক পেষণ করিয়া অশ্ের 'চক্ষুতে অঞ্জন 

দেওয়ারও উপদেশ পাওয়া যায়। 



একোনপঞ্চীশন্তুম অধ্যায়। 
বন্ড তিতহা। 0 ওসিকে 

বাতবলামক রোগ। 

প্রকুপিত কফ ও নায়ু অশ্বদিগের উরুগন্ধির 
নিম্নভাগ এবং অন্যানা মন্ধিস্থল, আশ্রয় করিয়া 

শোঁথ ও বেদন] জন্মায় শোথের স্থান মৃদু অথাৎ 

কঠিন হয় না, এই রোগের নাম বাত-বলামক। এই 

রোগ হইলে, অশ্ব খোঁঢাইতে থাকে, তাহার 
পর্বস্থান (গাঁইট্ বা সন্ধিস্থল) স্তব্ধ হইয়! যায় 
( অর্থাৎ নাড়াচাড়া করিতে পারে না) 

ইহার চিকিৎসা] । 

১। স্বুরায় অর্থাৎ উ্নসগ্ধির নিম্ন স্থলে যে 

শিরা আছে, সেই শিরা বিদ্ধ করিয়। দিবে এবং 
পঞ্চ-লবণের সহিত বম! ( চর্বরি), তিলতৈল বা ঘ্ৃত 
পান করিতে দিবে । ' কাহারও কাহারও মতে যে 

স্থলে, রক্ত-মোক্ষণের জন্য শস্ত্র পাত করা হইবে 

মেই স্থলে চর্বি, তিলতৈল বা ঘ্বৃত, পঞ্চলবণসহ 

( সৈদ্ধব, কড়কচ, ক্ষারলবণ, শীন্তরীলবণ, বিটলবণ ) 
২৫ 



১১৪ জশ্ব-বৈস্ভক 

মিশ্রিত করিয়া লাগাইতে হইনে। প্রত্যহ তৈল বা 
ঘতের দ্বারা শোষ-স্থান, মর্দন করিবে এবং শঙ্খ বা 
কপাল, (অথাৎ মাটের খাপরা ) গরম করিয়! স্বেদ 

দিবে। পান করিবার জন্য তৈলমিশ্রিত জল ও 
খাইবার জন্য দুর্ববাঁঘাস ব্যবস্থা করিবে। 

২। বেল, শ্ঠোণা, পারুল, গাঁমর, গণিয়ারী, 
এই সকল বৃক্ষের মুলের ছাল, প্রত্যেকে % অর্দ 
পোয়া, যৌলসের জলে সিদ্ধ করিয়। /8 চারিসের 

থাকিতে নামাইয়। ছ'কিয়া লইবে। পরে তাহার 
সহিত ষোলসের দুগ্ধ মিশ্রিতকরতঃ আধ পোয় 

পিপুলচুণ মিশাইয়া বস্তি দিবে (গুহাদ্বারে 
পিচকারী ) দ্িবে। 

৩। তেউড়ী-মূলের কাথে ও কন্ধে পাক কর! 
তৈলের দ্বারা অনুবানন দিবে, ( পিচকারী দিবে) 
এই সকল চিকিৎসার দ্বারা যদ রোগের উপশম 
ন] হয়, তাছ। হইলে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিবে । 



ষফিতম অধ্যায় 

বাপৎ লক্ষণ ও তাহার চিকিওমা। 

যগ্তপি অশ্ব ভোল্যদ্রাব্যের সহিত অধিক 

পরিমাণে লবণ তক্ষণ করে অথবা কেবলই লবণ 
ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার বড়ই বিপদ 
উপস্থিত হয়, এই লবণ-ভক্ষণজনিত বিপদের দ্বার! 

আক্রান্ত হইয়া অশ্ব ঘণ্মাক্ত হয় ( ঘামিতে থাকে) 
এবং শ্বামপীড়িত হয় ( ধুঁকিতে থাকে )। 

ইহাঁর চিকিৎসা । 

এই রোগে অশ্বঞ্চে জলে অবগাহন করাইবে, 

চিনির সরব খাইতে দিবে এবং তাহার গাত্রে 
কর্দম লেপন করাইয়া দিবে। ইহাতে রোগের 
উপশম ন| হইলে গুহ-দবারে ছুধের পিচগারী 
দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে। 

২। অথবা ( অলম্বুণ) লজ্জীবতীলতা বা 

ুড়মুড়ী %* পোয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়। 



১৯৬ অশ্ব-বৈষ্ভক 

একসের তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিতকরতঃ পান 

করিতে দিবে । 

৩। কিংবা হরীতকী, কুড়, একত্র উত্তমরূপে 

পেষণ করিয়া তিল-তৈলের সহিত খাইতে 
দিবে। 

অধিক ধান্য ভোজনজনিত রোগ । 

যদ্দি অশ্ব বহু পরিমাণে ধাঁন খাইয়া ফেলে, 
তাহ! হইলে, তাহার যে বিপদ উপস্থিত হয় তাহা 
বল! হইতেছে । 

ধাঁন খাইলে অশ্বের শুলরোগের সমস্ত লক্ষণ 
প্রকাঁশ পায় অশ্ব আতিশয় কাতর হয়। 

ইহার চিকিৎস!। 

মৌভিক্ষবর্তী শুলরোগে যে চিকিৎসা বল। 
হইয়াছে মেই চিকিৎসা করিবে। ইহাতে যদি 

অশ্ব স্থথী ন! হয়, তাহা হইলে তাহার উদরে দাঁহ 
করিবে অর্থাৎ দাঁগ দিবে । 

আঁধক সুরাপানঞজনিত রোগ । 

অশ্ব আঁধক মাত্রায় স্বরাপান করিলে, স্বরাপাঁন- 

জনিত ব্যাধি উপস্থিত হুয়। 



ষটিতম অধ্যায় ১৯৭ 

ইহার চিকিগুস|। 

লবণ, খাইলে, যে চিকিৎসা! বল! হইয়াছে, 
ইহাতেও দেই চিকিৎসা করিবে । 

ছুপ্ধ-ব্যাঁপদ্। 

যদি অশ্ব অধিক পরিমাণে হুপ্ধ পান কুরিয়া 

ফেলে, তাঁহ। হইলে তাহার খাইবার ও পাঁন করি- 

বাঁর শক্তি কম হইয়1| যায়, বেদনায় ছটফট, করে, 

ঝুমিতে থাকে, মাথানীচু করিয়! ঢুলিতে থাকে। 

ইহার চিকিৎসা। 

পিপুল, গজপিপ্লী, চৈ, আতইচ, ও শুঠ 

ইহাঁদ্র মিলিত ওজন %* পোয়া এই সকল চূর্ণ 
করিয়। /৮ আটসের মদের সহিত খাইতে দিবে। 



একযার্টিতম অধ্যায় । 
১, 

বিষরোগ--বিষের লক্ষণ 

স্টাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ ছুই প্রকার হয়। যাহ! 
প্রানী হইতে সন্তুত হয় তাহা জঙ্গম, আর যাহা মূল 
প্রস্তর প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয় তাহার নাম স্থাৰর 
বিষ। 

মর্পদষ্ট অশ্বের লক্ষণ 

( সাপে কামড়ানর লক্ষণ ) 

১। অশ্বকে সাপে কামড়াইলে আশ্বের ঘাম 
হইতে থাকে, রোমাঞ্চ, অরুচি, গাজরের অবসাদ, 
কাতরত1 ও মল-মুত্র, বিভিন্ন প্রকারের ( অন্য রং- 

এর) হয়। লালাস্্রাব হইতে খাকে। 
২।' স্থাবর বিষেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ 

পায় বটে কিন্তু দংশনের 'কোন চিহ্ন থাকে না। 

সাঁপে কামড়াইলে দংশন-স্থানের একটি চিহ্ন থাঁকে। 
তবে যে স্থলে স্থাবর বিষ সংযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ 
( লাগিয়াছে ) কেবল সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। 



একযষ্রিতম অধ্যায় ১৯৯ 

কীটাদির বিষ লাগিলে অশ্বদিগের লালাআীব হইতে 

থাঁকে। 

ইহার চিকিৎস]। 

৩। অশ্বদিগের জীবনরক্ষাবিষয়ে বিচক্ষণ 

বগ্ঠ অগ্রেই অশ্বকে ঘ্বত পাঁন করাইবেন, পরে 

শন স্থান টাছিয়া ফেলিবে এবং উদ্বর্তন ( বিষস্ব 

দ্রব্যের চূর্ণের দ্বার) ঘর্ষণ করিবে । কীটানটের 

মূল, অথবা] বেল, ও কয়েদবেল, ইহাদের মূল, 

গেব্য ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়া দর্পদষ্ট অশ্বকে 

পান করাইবে। 
যে স্থানে সর্প-দংশন করিয়াছে সেই স্থান কাপড় 

নিয়! জোর করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে, মেই স্থানের 

নিকটবর্তিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া! রভ্তমোক্ষণ করিবে 

এই রকম করিয়! পরে নিম্ঘলিখিত দ্রব্যনকলের চূর্ণ 

দ্বার! শীঘ্রই ঘা-মুখ ঘর্ধণ করিবে। 

বিষদ্ব দ্রব্য। 

শালিহোত্র প্রভৃতি মুনিগণ এই নকল দ্রব্যকে 

বিষগ্ম রলিয়াছেন__ 

কুড়, জীরা, দন্তীমুল, মনঃশিলা,(কাহারও মতে 



হও অন্ব-বেভক 

পিপুল ), ভাদালমুখা, (নাগরমুখা) কট ফল, ইন্দ্রযব, 

ঝুল (রান্নাঘরের ধোয়ার যে কালী পড়িয়! 

থাকে) হাপরমালী, সৈহ্ধবলবণ, বিড়্গ, পিপুল, 

যবক্ষার, শুল্ফ, বচ, মুখা, হরিদ্রোখ চৈ, আকনাদি- 

মূল, মরিচ, ঝুল, এই সকল দ্রবা, অভাবে যাহা 

যাহ! পাওয়া যায় চুর্ণকরতঃ দংশন-স্থানের উপরে 

ঘর্ষণ করিবে অথবা! এই সকল দ্রব্য গোমুত্রে পেষণ 

করিয়া দংশন্-স্থানে প্রলেপ দিবে | 

অপর প্রকার চিকিৎস1। 

রক্তচন্দন, অগ্ুরুকাষ্ঠ, কুড়, লোধছাল, বামন- 

হাঁটা, প্রিয়ন্ু,। কেলেখোড়। (কেলেকীকড়! ) 

শিরীষ, ( কাটা শিরীষ ) দত্তিমূল, এই সকল বাঁটিয়। 

ংশন-স্থানে প্রলেপ দিবে ইহাতে বিষ নষ্ট হইবে। 

সর্প বিষে জর্জরিত অশ্বের দংশন-স্থান, তীক্ষ অস্ত্রের 

বার ছেদন করিয়। দিবে ও বিষনাশক মন্ত্রের 

দ্বারা বিষ নাশ করিবে ( নাঁড়িবে )। 



দ্বিষফিতম অধ্যায়। 
তক টু অল 

, অপম্মার রোগ। 

অপম্মারের লক্ষণ । ৮ 

যৈ রোগে অশ্ব অকন্মাৎ ভূমে পতিত হয়, 

পতিত হইয়াই চেতনাশৃন্য হইয়া পড়ে, চ্ষুদ্ঘয়ে 
স্তবভাব প্রাণ্ড হয়, কিন্ত গ'ণকালের মধ্যে স্্ন্থ হয় 

ও উত্থিত হয়, অশ্বের এই রোগকে অপম্মার বলে। 

ইহুর চিকিৎসা । 

অশ্বাদগের উন্মাদরোগে যে নকল চিকিৎসার 

কথ! বল! হইয়াছে বিচক্ষণ বৈদ্য অপন্মার রোগেও 

সেই সেই চিকিগমা করিবেন । আর অশ্বকে 
পুরাতন দ্বত পাঁন করাইবেন। 

৬ 



ত্রিষফিতম অধ্যায়। 
্ঁ 

( ফড়িঙগ খাঁইয়। অশ্বদিগের যে রোগ হয় তাহার 

নাম, লক্ষণ ও চিকিৎস। ) 

ষট পদী ফড়িঙ্গ ভক্ষণের লক্ষণ ও চিকিৎপাঁ। 

কয়েকজাতীয় ফড়ঙ্গ আছে, যাহাদের ভক্ষণে 

অশ্বদিগের রোগ জন্মায়, তন্মধ্যে অল্প পাংশুটে বর্ণ, 

হরিদ্র! বর্ণ, ও গাছের পাতার বর্ণ, এই তিন জাতীয় 

ফড়িঙ্গের কথা৷ বল! হইতেছে। যে ফড়িঙ্গের 
চয়টী পা! থাকে, পেটমোটা ও মাথাটী ছোট হয়, 

মুখখানিও খুব ছোট ইহার নাম ষটপদদী। ভাষায় 

ইহাকে গ্োদাফড়িঙ্গ বলে। অশ্বদিগের ন্যায় গরূ- 
দিগেরও এই ফড়িঙ্গ খাইয়া রোগ হয়। ইহা 
গো-চিকিৎনকদিগের মুখে শুনা গিয়াছে । 

আর একজাতীয় ফড়িঙ্গ আছে, তাহার নাম 

অগ্জলিকারিক। এই ফড়িঙ্গের স্বভাব এই যে, 
আগেকার দুইটা পা হাতের মত তুলিয়া! হাতের 
আগ! দুইটা একত্র করিয়। অঞ্জলি বন্ধনের ( আজলা 
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বাধা) মত করে, এইজন্য ইহার নাম অঞ্জলি- 

কারিকা। এই ফড়িঙ্গেরও ছয়টা পা থাকে। রং 

হরিদ্রার ন্যায়। অপর একবিধ ফড়িঙ্গ আছে যাহার 

নাম গঙ্গ। পতঙ্গ । ভাষায় ইহাকে গঙ্গা-ফড়িঙ্গ,বলে। 

ইহাদের বর্ণ গাছের পাতার মত। 

ইহা! সচরাচর দেখা যাঁয় না। এই সকল ফড়িঙ্গ 

ঘাসের সহিত উদরস্থ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ- 

সকল প্রকাশ করে। ইহা অতি ভয়ানক । 

ইহাদের লক্ষণ। 

এই তিন জাতীয় ফড়িঙ্গ অশ্বদিগের উদরস্থ 

হইলে মুখ শুকাইয়! যায়, শরীরও শুষ্ক হইতে 

থাকে, গা ঘুরিতে থাকে, অশ্ব ুচ্ছি'ত হয় 

এবং শ্বাদ টানিতে থাকে (হাঁপায় )। 

ইহার চিকিৎন1। 

এই রোগে অস্বকে গাভী-দবৃত পান, করাইতে 

হইবে। দ্বৃত্তের পরিমাণ ১০ সের। গান্রেও 

গাভীঘৃত মাখান প্রশস্ত । আর সর্পদংশন-চিকিৎ- 

সায় যে সকল উধ বলা হইয়াছে বিবেচনাপূর্ববক 

তাহাও প্রয়োগ করা উচিত। 



চতুঃষফিতম অধ্যায়। 
০ ০১১১ 

পাধাপাধয-নির্ণয়। অর্থাৎ অখদিগের কিকি 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ সধ্য কি অপাধ্য বোঝ! 
যাঁয়, এই অধ্যায়ে তাহার বিষয় বলা হইতেছে। 

অনস্তর সাঁধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ বল যাঁইতেছে। 
সাধ্য ছুই প্রকার হয়_:এক স্তখ-সাধ্য অপর 

কষ্উ-সাধ্য | 
অসাঁধ্যও দুই প্রকার--একগ্রকাঁর যাপ্য অপর 

প্রত্যাখ্যেয় ( অর্থাৎ অচিকিৎস্য, ত্যাজ্য )। 

১। যে অশ্বের এক প্রকার রোগ উপশমিত 

হইতেছে কিন্তু অন্যবিধ প্রকুপিত হইতেছে আবার 

তাহা ভাল হইয়া অপর একটা রোগ আসিয়! 
জুটিতেছে' এই অশ্ব ভাল হইবে না। ইহার 

চিকিস! করিবে না। 
২। ব্যাধিযুক্ত কোনও অশ্ব চিকিৎসা! করিতে 

করিতে যদি নিজের স্বভীব পরিত্যাগ করে অর্থাৎ 
দুষ্ট অশ্ব যদি শান্ত-শিষ্ট হয় অথবা ঠাণ্ডা মেজাজের 
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ঘোড়া দুষ্ট হইয়৷ পড়ে তবে বোঁঝা যাইবে থে 

প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভীব ত্যাগ করায় এই অশ্ব 

ছুশ্চিকিৎদ্য হইয়াছে । 
আমুর্বেদ-শান্ত্রে ইহাকে “শীল-ব্যত্যয়” অর্থাৎ 

স্বভাবের ব্যতিক্রম নামে আরষ্ট বলিয়া্থাকে। 

ইহা মৃত্যুর নিশ্চিত লক্গণ | 
৩। কোন কোন সময় স্থচিকিৎসার অভাবে 

ও পথ্য গ্রভৃতির ব্যতিক্রমে মাঁধ্যরোগও অপাধ্য 

হুইয়! উঠে। 

অপর কোন কোন সময় কষ্টসাধ্য রোগও 

যাপ্য হয়। 

যাঁপ্য শব্দের অর্থ এই, যে রোগ যথাবিধি 

চিকিৎদিত হইতে থাকিলে কম হহয়া নিশ্চেষ্ট 

ভাবে থাকে। কিন্তু কুপথ্য পাইলে এবং চিকিৎসা 

বন্ধ করিলে পুনর্ববার বাহির হইয়া! পুড়ে মেই 

রোগের নাম যাপ্য। , 

অপাধ্যের লক্ষণ । 

৪। যে অশ্ব চিকিৎনা করিলেও আরোগ্য 

লাভ করিতে পারে না ক্রমশঃ শুকাইয়। যায় ও 



২৪৬ অশ্ব-বৈষ্ক 

কোন প্রকার গন্ধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না 
অথব। যে অশ্বের গায়ের গন্ধ লোপ পাইয়। থাকে 

সেভাল হয় না। 

.৫। সাতদিন ধরিয়া যথাঁবিধি চিকিৎস। 

করিলে যে অশ্বের রোগ আরোগ্য হয় না, কিছুই 
বিশেষ দেখ যাঁয় না) তাহার আর চিকিৎসা করিবে 

না। যেঅশ্বের অগ্রিবল থাকে অর্থাৎ খাইলে 

পরিপাক হয় তাহারই চিকিৎমা করিবে। আর 
যাহার কিছুমাত্র আহার পরিপাক করিবার শক্তি 

নাই সে অশ্বের চিকিৎসা! করিবে ন1। 
৬। যে অশ্ব নিশ্চেউ ও অনিমেষ নয়নে 

অবস্থান করে (গাঁয়ে হাত দিলেও গা চালে না, 

চোখের পাঁত। নাড়ে না) এবং লেজের চুল ইতস্ততঃ 
বিক্ষেপ করে না) চাবুক মারিলে কিম্বা কোন স্থান 

পোৌঁড়াইয়। দিলে কোনরূপ কষ্ট বোঁধ করে না, এক 
বর্ণ হইতে অপর বর্ণে পরিবর্তিত হুইয়! যায়, এই 

অশ্ব আরোগ্য লাভ করিবে না । ্ 

যে অশ্বের শরীর ও জিহ্বা স্তব্ধ ও প্লথ হইয়া 
, গড়ে অর্থাৎ শরীরে হাত দিলে অসাড় মত বোধ হয় 

এবং মুখের মধ্যে কোন খাছ দিলেও জিহব। পরি- 
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চালিত করে না, আর যে অশ্ব না খাইয়াও বেশ 

পরিপুষ্ট থাকে অথবা বিশেষরূপ খাদ্যের ভোগেও 
যে অশ্ব অতিশয় ছুর্ববল হইয়! যায়, এই তিন প্রকার 
অশ্বই অচিরাৎ মৃত্যুমুখে ধাবিত হইবে। আরে 
আশ্বের পূর্ববদিকের ( সম্মুখের) বাম অঙ্গ হঠাৎ 
ফুলিয়া উঠে অথব! পেছন ধারের দক্দিণ অঙ্গ হঠাৎ 
ফুলিয়া। উঠে কিংবা কোন এক অঙ্গ খুব ভারী ও 

স্বালায় অস্থির ও ফুলিয়া উঠে এবং যদি সেই অশ্বের 

গুহদেশ) নাকের ও মুখের ভিরত ঠা হইয় পড়ে, 

শ্বান লইবার কাঁলে কোনরূপ শারীরিক তাঁপ-লক্ষণ 

দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে মেই অশ্ব এই সংসারে 
আর থাকিবে না৷ ইহ! বোঝা! যাইবে । 

যে অশ্ব পেটবেদনা ও পেটফাপায় কাতর 

হইয়| অনিমেষময়নে অবস্থান করে, চ'লবার সময় 

বিশেষ কষ্ট অনুঙব করে, দীড়াইয়া৷ থাকিলে 

কাপিতে থাকে, আর তাহার হাপাইতে, হাপাইতে 

সমস্ত উদর বায়ুপূর্ণ হইয়া যাঁর ও লিঙ্গটি ফুলিয়! 
উঠে এই অশ্ব বাঁচে না। 

আর যে অশ্বের গলার ভিতর শালুকের মত 

মাংস বৃদ্ধি পাইয়া গলদেশ ফুলিয়া' উঠে, ফুলার 



৪৮ জন্ব-বৈস্ভক 

স্থান অতিশয় কঠিন হয়, মুখ ও নাক হইতে সাদা 
রঙ্গের গাঢ় ফেণাঁর মত শ্লেম্ব। নির্গত হইতে থাকে, 

এই অশ্ব কোনও মতে প্রাণ পাইবে না। 
অথবা যে অশ্বের গলার মধ্যে শালুকের মত 

মংস বৃদ্ধি পাইয়। গল! বন্ধ করিয়া! ফেলে, ঘাড়ের 

শির! আড়ষ্ট হইয়] যায়, নাক ও মুখ দিয়া নানা 
রঙ্গের গা ও অতিদুর্গন্বিশিষ্ট শ্লেন্সা নির্গত হইতে 

থাকে, এতাদৃশ রোগগ্রস্ত অশ্ব প্রাণ পায় না। 

যে অশ্বের কামিতে কামিতে ক্রমশঃ সমস্ত 

শরীর ক্ষীণ হইয়! যাঁয় ইহ অসাধ্য। অর্থাৎ 

ক্ষয়কাদ রোগে অশ্ব ক্ষীণ হইয়া পড়িলে মে আর 

বাঁচে না। 

যে অশ্ব অতিসার রোগে গীড়িত হইয়। পরিণামে 

ফুলিয়া যাঁয়, পশ্চাঁৎ দারুণ মুত্ররোগে পীড়িত হইয়! 
কষ্ট পাইতে থাকে এই অশ্ব বাঁচে না। 

আর যে অশ্বের গুহাদেশ খুলিয়া! যায় অর্থাৎ 

ংবৃত হয় না আর তাঁহার বক্ষোদেশ শোভাবিহীন 

হইয়া পড়ে, এই অশ্ব বনু চিকিৎসাতেও প্রা 

পায় না। 

যে অশ্বের সমস্ত শরীর খুব ভারী হয়, অশ্ব 
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(নিজের শরীরকে পুন$পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে থাঁকে, 

অশ্বের ঘাঁড় বীকিয়া যাঁয় অর্থাৎ ঘাড় সোজ। 

করিতে পারে না ইহার আয়ুঃ শেষ' হইয়াছে 
জানিতে হইবে। 

যে অশ্ব ঘাঁয়ে ছূর্ববল হইয়া পড়ে ও যাহার 

পাঁছ। দুইটা বিস্তীর্ণ হইয়া যায়, শ্বাম হইতে্থাকে, 

অতিশয় ঘণ্্ হয়, মুত্ররোধ অথবা অতিশয় প্রআব 

হয়, এই দুই অশ্বের প্রাণাস্ত নিশ্চয় । 

আর যে অশ্বের বাহুদ্বয়ের অর্থাৎ অগ্রপদদ্ধয়ের 

মধ্যবর্তী স্থান (যাহা বুকের সম্মুখ, গলদেশের 

নিন্নভাগের স্থান) বিদীর্ণ হইয়। যায়। সে প্রাণ 

পায় না। | 
আর যে অশ্বের মণ্ডুকী স্থান, ( খুরের 

মধ্যবর্তী প্রদেশ) ছিন্নভিন্ন হইয়া! তাহা হইতে 

প্রতিদিন পু'য, রক্তত্রান হইতে থাকে, কিংবা যে 

অশ্থের চারিটা খুরই বিশেন আঘাতপ্রাণ্ড হইয়। 

চলিবাঁর সময় বিশেষ খেদ গ্রাপ্ত হয়, এই সকল অশ্ব 

কোনও মতেই বাঁচে না। তথাঁপি অশ্ব যতদিন 

বাচিয়া থাকিবে ততদিন যথীশাস্ত্র চিকিৎসা! কর! 

কর্তব্য । 
২৭ 



ূ ২১৪ অশ্ব-বৈদ্তক 

চিকিগুনক অবধানপুর্ধবক প্রতিকার করিবেন। 

কারণ গোহনিবন্কন সাধ্যব্যাধি অসাধ্য বলিয়। 

বিবেচিত হয়, চিকিৎত্মাঁকালে ওুদাদ্য না ঘটে 

তদ্ধিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। এ বিষিয়ে শাস্ত্রে বহু 
উপদেশ আছে। | 

সাধ্যরোগের লক্ষণ । 

যে অশ্ব বনুভোজন করিয়াও পরিপাক-শক্তির 

প্রভীবে সমস্তই জীর্ণ করিতে পারে, বনু পানীয় 

দ্রব্য পাঁনে সমর্থ হয়, আর যাহার শরীরে লাবণ্য 

বৃদ্ধি পাইতে থাকে এতাদৃশ অশ্ব রোগমুক্ত, ইহ! 
বুঝিতে হইবে। 

আর যে অশ্ব ভূমিতে লুটাইতে থাকে, উত্থিত 
হইয়া গা কীপায় এবং ঘুড়ী দোখয়া উত্তেজিত হয় 

এইরূপ অশ্ব রোগহীন, ইহা বুঝ। যাঁইবে। 

অপর যে অশ্বের চক্ষু হইতে দীণ্ডি ফাটিয়! 
বাহির হইতেছে এইরূপ রোধ হয়, আর অতিশয় 
ঘণ্ম হইতে থাকে, শিরাদকল বাহির হইয়া. পড়ে 
ও ভুক্ত দ্রব্য বমি হইয়] যায় এতাদৃশ অশ্ব কোনও 
মতে আরোগ্যলাভ করে না, ইহ অসাধ্য । পরি- 
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শেষে বল! যাইতেছে যে, যথাঁকাঁলে চিকিৎসা! ন 

করালে যথাবিহিত ওঁধধ ন1 দিলে অল্পশ্রমসাঁধ্য 

ব্যাধিও ক্রমে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে। অতএব 

চিকিৎপাঁর কাঁলবিলম্ঘ ও অনুপযুক্ত ওষধ-প্রয়োগ 

নিষিদ্ধ। অপরজ্ত এক ওধধের ক্রিয়া প্রকাশ 

পাইতে না পাইতে অন্যবিধ গুষধ গ্রয়োগ কর! 

সঙ্গত নহে। 



পঞ্চষফিতম অধ্যায় । 
১ 

বাঁতাদি প্রকৃতির লক্ষণ । 

( কোন্ অথ কোন্ প্রকৃতি, এই অধ্যায়ে তাহ! 
বর্ণিত হইতেছে )। 

বাত প্রকৃতি অশ্বের লক্ষণ | 

ধে অশ্ব ধূমের ন্যায় ধূনরবর্ণ, কুশ ( খিড়খিড়ে ) 

ও রুক্ষম (মণ নহে) স্ববশরীরে শিরাব্যাপ্ত, 

অতিশধ বেগবান্, আর যাহার জিহ্বা উল্টানমত 

এই অশ্ব বাতগ্রকৃতি । 

পিত্তপ্রকৃতি অশ্বের লক্ষণ । 

যে অশ্ব কুশ ( খিড়খিড়ে ) ও খুব তেজী, এবং 

বহুভৌঞন করিতে নমর্থ, প্রতিনিয়ত ঠাণ্ডায় 

থাকিতে ভাঁলবামে ও যাহার গাত্রের রং 

হল্দে এবং চীঁমূড়া, অতিশয় পাতলা, এই জাতীয় 

অশ্ব পিত্তপ্রকৃতি! ইহাদের সর্বদাই ঘাম হয় 

অর্থাৎ পরিশ্রম না করিলেও ইহাদিগকে ঘামিতে 

দেখা যায়। 
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কফপ্রকৃতি অশ্বের লক্ষণ । 

কফপ্রকৃতি অশ্ব ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগ ধারণ 

করিতে পারে। আর তাহাদের শরীর স্বলংহত 

অর্থাৎ জমাটভাবে প্রস্তুত । 

বাতপিকন্তপ্রকৃতি, কফপিত্ত প্রকৃতি ও ই 

প্রকৃতি এই তিন প্রকৃতিভেদেও তিন জাতীয় 

অশ্ব আছে। তাঁহাদের লক্ষণ দুই দুই প্রকৃতির 

মিশ্র-লক্ষণই তাহাদের লক্ষণ, অর্থাৎ বাঁতপ্রকৃতি 

অশ্বের কতিপয় লক্ষণ এবং পিত্তপ্রকৃতি অশ্বের 

কতিপয় লক্ষণ দেখা গেলে তাহাকে বাতপিত্র- 

প্রকৃতি অশ্ব বলিয়া বুঝ! যাইবে। এইরূপ অপর 

দুই প্রকৃতিরও লক্ষণ বুঝিতে হইবে। 
এই প্রকৃতি-জ্ঞাীনের ফল এই যে, যে অশ্বযে 

প্রকৃতির সেই অশ্বের মেই দোষজনিত রোগ 

অসাধ্য ইহা বুঝিতে হইবে । 
এই সকল বিচাঁর করিয়! চিকিৎসক যথাশাস্ 

মথাদৌষের প্রতিকার করিবেন । বায়ু, পিত্ত ও 

কের প্রকৃতিগত ধর্মী এবং ছুষ্ট দোষের কার্ধ্য ও 

ধর্ম সম্যক অবগত হইয়। চিকিৎসা করিলে প্রায় 

বিফল হয় ন|। 



কঙ্প-স্থান 

যষ্ঠষফিতম অধ্যায় । 
এতো টি 

রলোন-কল্প। 

এই অধ্যায়ে অশ্বদিগের মোটা হইবার জন্য 
রন্থন দ্বার! প্রস্তুত গধধের প্রয়োগ ও তাহার অব- 

চারণ! প্রকার লিখিত হইতেছে। 

সম্প্রতি শান্ত্রমতে কল্পনা করিয়া রস্থুনের 

প্রয়োগ বল! যাইতেছে । 
রম্থনের কোনও প্রকাঁর ওঁষধ বা খা প্রস্তৃত 

করিতে হইলে, ফাল্গুন মাঁসেই রম্থুন সংগ্রহ করিতে 

হয়। কারণ ফাঁন্কন মাসেই রম্্নে বেশ রস হয় 
এবং কার্ধ্যকারিত!-শক্তির সম্পূর্ণতা দেখা যায়। 

এই রহ্থুন সংগ্রহ করিয়। এইরূপ স্থানে রাখিতে 

হইবে যেখানে রাখিলে সেইগুলি নষ্ট না হয়। | 

অনস্তর তাহার মাত্র। গ্রমাণ-অনুসারে প্রয়োগ 

বল] যাইতেছে । 
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উত্তম, মধ্যম) অধমভেদে অশ্ব তিন প্রকার 

হয়। সুতরাং মীত্রীও উত্তম অশ্বের উত্তম, মধ্যম 

আশ্বের মধ্যম, ও অধম অশ্বের অধম হইয়া থাকে । 

উত্তম অশ্বকে প্রথম দ্িবদে ছুই পল অর্থাৎ কীচি্ 

একপোয়া ওজনের রম্থনের রদ দেওয়া উচিত । 

পরে প্রত্যহ একপল অর্থাৎ কীচি অর্ধপোয়া করিয়! 

মারা বাড়াইতে হইবে । 
যতদিন ন! বিশ পল অর্থাৎ কাঁচি আড়াইসের 

মাত্র। হয়, ততদিন খাঁওয়াইতে হইবে অর্থাৎ প্রথম 

দিন একপৌঁয়। দিয়া পরে ১৮ দিন যাবত অর্ধ- 

পোয়া অর্ধপোয়। করিয়৷ বাড়াইয়। খাওয়াইলে 

আড়ীইনের পর্ধ্যন্ত মাত্রায় খাওয়ান হইবে। 

মধ্যম অশ্বের মাত্রাও এইরূপ ভাবে দিতে 

হইবে। কিন্তু বিশ পল অর্থাৎ আড়াইসের স্থানে 

১৪ পল অর্থাৎ কাচি সাঁতপোয়। মাত্র দিতে হইবে। 

প্রথম দিনে একপোয়া পরে প্রত্যহ 'অদ্ধপোয়। 

অর্ধপোয়া করিয়। মাত্র বাড়ীইয়। লাতপোয়। পর্য্যস্ত 

মাত্রা যতদিন না হয় ততদিন খাওয়াইতে হইবে। 

২ শশী শিপ পাতি ৮ শপে পপাপাানাপী পপি আজ পি 

*$ কাচি ওজনে ৬৪ তোলায় সের হয়! 
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অধম অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় অশ্বকে প্রথম দিনে 

একপোঁয়। মাত্র রম্থনের রস খাঁওয়াইতে হইবে। 
পরে প্রত্যহ অদ্ধপৌঁয়! অর্ধীপোয়া মাত্রায় বদ্ধিত 

করিয়া একসের পর্যন্ত মাত্রায় খাওয়াইতে 

হইবে। 
এই মকল অশ্বদিগের জন্য রম্থনের রূসর মাত্রা 

যাহা লিখিত হইল তাহা কমাইবার প্রণালী 

এইরূপ। 
উত্তম অশ্বকে কুড়িপ অর্থাৎ কাঁচি আড়াইসের 

প্ধ্স্ত মাত্রায় রন্থুনের রস খাওয়ান হইলে তৎপর 
দিন অর্থাৎ বিংশ দিবসে একপল অর্থাৎ অর্ধপোয়া 
কমাইয়। দিতে হইবে। পরে তৎপর দিন পুনঃ 
অর্দপোঁয়। কমাইতে হুইবে। 

এইবপ ক্রমশঃ অর্ধপোঁয়। অদ্ধপোয়া করিয়! 

কমাইতে হইবে। যতদিন না একপোয়া মাত্র! 
হয়। 

মধ্যম ও অধম আশ্বের স্বন্ধেও এইরূপ কমাই- 
বাঁর প্রণালী বুঝিতে হইবে। | 

রস্থনের রস খাইবার সময় তাহার সহিত 

রসুনের সমান ওজনের টাবালেবুর রম অথব! 
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মাংসের যুষ (কেহ কেহ বলেন মামকলাইয়ের যুষ ) 
কিংবা অন্য কৌঁনও জাতীয় অস্দ্রবযর রঙ্গ মিশ্রিত 
করিয়! খাইতে দিবে। 

যগ্ধপি অতিতীক্ষ রম্থনের রস পুর্ববোস্ত অধিক 

মাত্রায় প্রয়োগ করিতে আশঙ্কা বোধ হয়, তাহা , 

হইলে রহ্থন পেষণ করিয়া যবচুর্ণের (য-্চর্ণ) 
সহিত মিলিত করিয়! কিংবা মাংসের যুষের সহিত 

মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ পুর্বলিখিত মাত্রাবুদ্দি- 

অনুগারে সেবন করাইবে। চিকিৎসক মীত্রা-বৃদ্ধি- 
বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা অবলম্বন করিবেন | কারণ 

অনবধানে অশ্বের প্রাণ যাইবার সম্তাবনা। 
এক একদিন বাদ দিয়া মাত্রা-রাদ্ধ করিবার 

বিষয়ও শাস্ত্রে কথিত অ।ছে। 

রসুনের প্রয়োগ হেমন্ত ও শতকালে উত্তম | 
বর্ধা ও বসন্তকাঁলে মধ্যম। শরৎ ও গ্রাক্স- 

কালে প্রয়োগ নিষিদ্ধ | ইহা শাস্ত্রে বিহিত 
হইয়াঁছে। 

বর্ষাকালে পৃথিবী জলপূর্ণ হইলে ও আর 
বাতের পাঁড়া প্রকাশ পাইলে তিলতৈলের সহিত 

মিশ্রিত করিয়া রহুনের রস প্রয়োগ করিবে । 
৮ 



২১৮ জহ-্বেক 

পিত্ত প্রকৃতি অশ্বকে ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত 

করিয়। রস্থন প্রয়োগ করিবে। 

আর কফপ্রকৃতি অশ্বকে রমন প্রয়োগ করিতে 

হইলে সর্ধপতৈল ও শু, পিপুল: ও মরিচ-চুর্ণ মহ 
' ব্যবস্থা! করিবে । 

«প্রভাতে রস্থনের রম প্রয়োগ করিবে”। 

আর সন্ধ্যাকালে পেষণ করা রম্থুন প্রয়োগ 

করিবে। এই পিউ রম্থন পূর্ববলিখিত অনুগাঁরে 
যবচূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে । 

বাত নিবারণের জন্য প্রাতঃকালে রম্থনের রম 

প্রয়োগ করিবে। 
অনন্তর জলজাত ঘাঁ বা মধুরদবিশিষ$ট ঘা 

খাইতে দিবে। 
পাঁন করিবার জন্য নর্মাল শীতল জল ব্যবস্থা 

করিবে এবং থাকিবাঁর জন্য এরূপ স্থান নির্দেশ 
করিবে যেখানে স্্খম্পর্শ বায়ুর চলাচল থাকে। 

পেষণ করা রন্থন প্রয়োগেও এইরূপ বিধি জাঁনিবে। 
মহামনা অশ্বচিকিৎমকগণ এতাদৃশ . স্থানের 

রদের ও পেষণ কর! রস্থনের প্রয়োগ অতীব গুণ- 
দাঁয়ক বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন । 



যষ্ঠবঠিতম অধ্যায় ২১৯ 

তন্মধ্যে গেষণ করা রম্থন প্রয়োগ করিলে 

বিপদের সন্তাবনা কম, কিন্তু তাদশ ফলদায়ক 
নহে। রম্ত্রনের প্রয়োগ শেষ হইলে অশ্বকে শালি- 
তণুলের অভাবে ষাটিধান্যের চাঁউলের পায়স 
তৈয়ারি করিয়া খাইতে দ্রিবে। | 

এই পাঁয়সের সহিত দুগ্ধ ও চিনি উত্তমরূপে 
মিশ্রিত করিয়া দিবে। এই পাঁয়ম তিন দিন বা 

পাঁচ দিন পর্যন্ত দিবে। 

যে রম্থন পুরাতন হইয়। গিয়াছে তাহা অশ্বকে 

দিবে না। 

পূর্ববশান্ত্কারের! ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে 

অশ্বকে রম্থুন গ্রয়োগ কর! হইয়াছে তাঁহাকে চৌদ্দ 
দিন যাব বাহিত করিবে না। অর্থাৎ পরিশ্রম 

করিতে দিবে না। রমন প্রয়োগে অশ্ব যতদিন 

ন! প্রকৃতিস্থ হয় ততদিন মধুররসবিশিষ্ট খাইবার 
জিনিষ দিবে ও ঠাণ্ডায় রাখিবে। 

যদি রহ্থন-প্রয়োগে অশ্বের শরীর হইতে 

অনবয়ত ধর্ম নির্গত হইত থাকে ও অশ্ব 

ইাঁপাইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অশ্ব 

বিপদযুক্ত। 



২২০ অশ্ব-বৈস্ভক 

চিকিৎসক ইহার প্রতিকার জন্য পিতঙ্বরের 

(চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা৷ করিবেন। 

থে অশ্বের বাতে কোমর) অস্থি ও গাত্র বক্ত 

_ হুইয়। গিয়াছে এবং যে অশ্ব বৃদ্ধ হইয়। গিয়াছে, 

তাহাঁদের পক্ষে রঙ্থুন খুব উপকারী । 

বাঁতরোগগ্রস্ত অশ্বকে যথাবিধি এক সপ্তাহ 

বা দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত রম্থুন- 

প্রয়োগ করিবে। ইহাই অশ্বশান্্রবির্ মুসিদিগের 

মত। 



সপ্তষফিতম অধ্যায়। 
উন আয 

গুগ্গুলু কল্প । 

( অশ্ব্দিগের মন্বদ্ধে গুগঙুল-গ্রয়েগ |) 

যে গুগৃগুল বেশ চিকণ, মোনার মত বর্ণ কিংব! 
পাকা জামফলের মত, দেখিতে স্বুন্দর এবং 

পিচ্ছিল ও স্বগন্ধি মেই গগ্গুলই উত্তম। আর" 
যে গুগ্গুল শুক, দুর্গন্ধ ও নানীবর্ণের তাহা ভাল 
নহে। ইহা পূরাতন। এইরূপ গুগ্ঙলও অশ্ব- 
দিগকে খাইতে দিবে না। 

ূর্বশান্্কারগণ গুগ্গুল-গ্রয়োগের ছুইটা প্রকার 
নির্দেশ করিয়াছেন। এক প্রকার পানীয়ের মত 

ব্যবহার অপর ভোজনের মহিত। * 

(4গগগল-গ্রয়োগের কাল” ) 

ূ্ধ্য উদয়ের চারিদগু পরে পানীয়রূপে গুগ্গুল 

প্রয়োগ করিবে। 
আর চারিদণ্ড বেল! থাকিতে (মঞ্ধ্যার পূর্বে) 

ভোজনের সহিত গগল-প্রয়োগ করিবে। 



২২২ অশ্ব-বৈচ্যক 

গুগ্গুল পান করাইয়া পশ্চাৎ গরুর ছুগ্ধ 
পাঁন করাঁইবে। অনস্তর অশ্বকে খাইতে দিবে। 
যে অশ্বকে বৈকাঁলে ভৌজনের সহিত গুগ্গুল 

দেওয়। হইবে তাহাকে আর অনুপান দিতে 

হইবে না| 
যে অশ্বের বায়ু অধিক তাঁহাকে শালি তগু,লের 

অম্নের সহিত অথবা মাংসের যুষের সহিত আর 

যাঁহার পিত্ত অধিক তাহাকে মধু ও ঘৃতমিশ্রিত 

মুগের সহিত এবং যাহার কফ অধিক তাঁহাকে 

নিমছাল, গুলুঞ্চলতা১ বাপকমুল, পটলপাতা ও 

কণ্টকারী এই পঞ্চতিক্তের জলে সিদ্ধ কর! মুগ বা 
কুত্তি-কলাইয়ের সহিত শুঠ, পিপুল ও মরিচচুর্ণ 
মিশ্রিত করিয়। গুগ্গুল প্রয়োগ করিবে । 

গুগ্গুল পান করিয়া! অশ্বের ক্ষুধা হইলেও 

এক প্রহর বা দেড়প্রহর কাল ঘা খাইতে 

দিবে না। 
খাইবার জন্য ভুর্ববাঘাস ও পাঁনের জন্য গরম 

কর! ঠাগডাজল ব্যবস্থী করিবে । 
যে অশ্বদিগের বাতরোগ গ্রতৃতি রোগ জন্মিয়াছে 

তাহাদিগকে গুগগুল সেবন করান উচিত। আর 
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মোঁট। হইবার জন্য সুস্থ অশ্বকেও গুগ্গুল দেওয়! 

হইয়! থাকে । 
যে নকল অশ্বের বাঁয়ু, পিত্ত, কফ এই তিন 

দোষ প্রকুপিত হইয়াছে, শরীরে রক্ত নাই, শরীরের 

স্থানে স্থানে ঘা, স্ফোট হইতেছে এবং যাহারা 

দুর্বল ও খোঁড়া হইয়। গিয়াছে তাহাদিগুকে গুগগুল 

প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য । 
( গুগলের মাত্র ও সেবনের-বিধি )। 

প্রথম দিবমে শোধিত গুগ্গুলু আটতোল। 

দিবে। অনন্তর প্রতিদিন ঢুইতোল। করিয়] বাঁড়া 

ইবে। এইরূপে বাঁড়াইতে বাড়াইতে চল্লিশ ভোল৷ 
পর্্যস্ত সেবন করাইবে, ইহাই উত্তম অশ্ের মাত্র! । 

মধ্যম শ্রেণীর অশ্বকে পূর্ববোঞ্জরূপে আটচন্লিশ 

তোল। পর্য্যন্ত এবং নিন্নশ্রেণীর অশ্বকে চবিবশ- 

তোলা পর্যন্ত গুগ্গুলু-প্রয়োগ করিবে । কি 

পাঁনীয়রূপে, কি ভোঁজনের সহিত ইহার অধিক 

মাত্রায় গুগ্গুলু কদাচ-প্রয়োগ করিবে না। 

 অশ্বদিগকে পূর্বেবাক্তরূপে চল্লিশ তোলা পর্যন্ত 
গুগ্গুলু প্রয়োগ করিয়া ছুইতোল। হিসাবে ক্রমশঃ 

কমাইয়। আনিবে। 



২২৪ অঙ্্-বৈস্তক 

ফলতঃ উত্তম অশ্বকে সমষ্টিতে ৮০ পল (অর্থাৎ 
কাচি ।০ দশ মের) পর্যন্ত গুগগুলু মেধন করান 
যাইবে! 

মধ্যম শ্রেণীর অশ্বকে সমষ্টিতে ৬০ পল অর্থাৎ 
/৭॥ৎ মের ও অধম শ্রেণীর অশ্বকে ৪০ পল অর্থাং 

/৫ গের পর্ধ্স্ত গুগ্গুলু প্রয়োগ কর! যাঁইতে 
পারে । 

যে নকল অশ্বের ঘা, ক্ফোট হইয়াছে এবং 

যাহারা খোঁড়। বাঁ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত তাহাদিগকে 
আমলা) হরিতকী ও বহেড়াঞ্ধাথের সহিত মেবন 

করাইবে। আর যাহারা শোখরোগগ্রস্ত (ফুলি- 
যাছে) এবং যাহাদের অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত, তাহা- 
দিগকে গোমুত্রের মহিত সেবন করাইবে। 

যে সকল রোগে বায়ু ও পিত্ত অধিক প্রকুপিত 

হইয়াছে, অঙ্গরিগের তাদৃশ রোগে গাঁভীর ছুষ্ধ ও 
ঘ্ুতের সহিত গুগগুলু সেবন করাইবে | 

দুর্বল অস্বকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য মাংদের 

রসের সহিত গুগ্গুলু-প্রয়োগ কর! বিধেয়। 
পিস 



অফষর্টিতম অধ্যায়। 
ররর (8 

রলায়ন-কল্প। 

( এই অধ্যায়ে অশ্বদিগের বিবিধ রোগন্স ও পুষ্টিকর 
ওষধের বিষয় বল! হইতেছে )। 

উত্তম প্রকৃতির অশ্বকে শরৎ ও শ্রীত্মকালে 
অর্থাৎ ভাদ্র, আশ্বিন এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে 
প্রাতংকালে গুলুঞ্চ লতার রম কাচি ওজনে দশ ছটাঁক 

দশতোলা ঘ্বৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে 
হইবে। 

ইহার দ্বার! অশ্বের শরীরের যাঁবতীয় রোগ দৃরী- 
ভূত হইবে; বল, তেজ বৃদ্ধি পাইবে, শরীর পরি- 
পুষ্ট হইবে। 

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত ( দশ ছটাঁক পারি- 
মাণ) গুলুঞ্চ লত! শিলায় পেষণ করিয়া আড়াইসের 
পরিমা4 গাভীর ছুগ্ধে মিশ্রিত করিয়াও খাওয়াইতে 

পারেন। * 

এইরূপ নিয়মে ও পূর্বোক্ত ওজনে শতমুলীর- 
বন 



২২৬ জন্ব-বৈদ্তক 

মূল ও অশ্বগন্ধার মূল প্রয়োগ করা যায়। ইহাদের 
গুণও পূর্ববব | 

বিশেষতঃ শিমুলের মূল ( আফুল। কচি শিযুলের 

মুল ) অশ্বদিগের পরম রসায়ন । 

অতএব উত্তম প্রকৃতির অশ্বকে কীাচি ওজনের 

দশ ছুটাঁক, মধ্যমশ্রেণীর অশ্বকে অর্দধসের ও নিন্স- 

শ্রেণীর অশ্বকে ছয় ছটাক সিমুল-মুল, পূর্ব্বোক্ত বিধি 

অনুসারে প্রয়োগ করিবে । 

এই সকল রসায়ন ওঁষধ কফ-প্রধাঁন অশ্বকে 
কদাচ প্রয়োগ করিবে না। 

ফলতঃ বাত-প্রধান বা! পিশ্ৃ-প্রধান অশ্বকে 

প্রয়োগ করিবে । 

বর্ধাকাল উপস্থিত হইলে অশ্বদ্দিগকে আমূল! ও 

হরিতকী (বীজ বাদ দিয়া) উত্তমরূপে শিলায় পেষণ 

করিয়। প্রয়োগ করিবে। 

ইহার মাত্রা উত্তম প্রকৃতির অশ্বের দশ ছটাঁক, 
মধ্যম প্রকৃতির অশ্বের অদ্ধমের ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির 
অশ্বের ছয় ছটাক মাত্র । 

ইহার দ্বারা মল পরিক্ষার হইয়া শরীর লঘু 

( হাঁচ্ধা।) হইবে 



অফষরিতম অধ্যায় ২২৭ 

রসায়ন ওষধ প্রয়োগ করিবার পূর্বে অশ্বদিগের 
কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়। উচিত । 

অতএব পূর্বেবা্ত আমলা ও হরিতকীর উট 
প্রথমে প্রয়োগ করিয়া মল পরিষ্কার হইলেই 
রসায়ন প্রয়োগ করিবে। বস্ততঃ মলপূর্ণ উদরে 
কোন ওষধই কার্যকারী হয় না। 

উত্তম প্রকৃতির অশ্বকে পাঁচ পল অর্থাৎ কাঁচি 

ওজনের দশ ছটাঁক, দশ ছটাক হরিতকীচুর্ণ, গো- 
মুত্র ও তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন . 
সপ্তাহ যাবৎ নিত্য গ্রয়োগ করিবে । 

এই ওষধে বর্ধাকালে বায়ু কৃপিত হইয়া অশ্ব- 
দিগের যে সকল রোগের সুচনা করে, তাহ! দুরী- 

ভূত হইবে। ঘগ্তপি শাস্ত্রে গোমুত্র ও তৈলের 
পরিমাণের বিশেষ উল্লেখ নাই, তথাপি অন্য 
পরিভাষায় লিখিত বিধিঅনুলাঁরে তৈল দশতোলা 
ও গোমূত্র আড়াইসের গ্রহণ করা কর্তব্য 

মচললবণ, মুলতানী হিং, কুড়, বিটলবণ 
ডালিমের রোয়া, বচ, ( কাহারও" মতে পিপুলমূল ) 
মেথি, এই সকল দ্রব্য সমান ওজনে গ্রহণ করিয়! 
একত্রে পেষণ করিবে । পেষণ করিতে করিতে 



28৬৮ 
অশ'বৈযুার 

পিত্ডর গ্যায় ( ডেলার নও) হইলে তাহ! অর্দ- 

পৌঁয়। মাত্রায় প্রত্যহ অশ্বকে মেবন করাইবে। 

ইহা দ্বার অশ্বদিগের রক্ত, পিত্ত, স্বর, শ্বাস, 

কাস, নাঁসিকার রোগ, বিদ্রুধি ( পেটের ভিতর 

ফোঁড়া হওয়া) ক্ষয়ারৌগ (যে রোগে অশ্ব ক্রমশঃ 

লীগ হইয়া যায় ) অবশ্যই নট হয়। 

মহাত্মা শালিহৌন্র মুনি যে অন্থশান্ বিস্তার- 

রূপে প্রণয়ন করেন, মহামতি জয়দত্ত তাহা হইতে, 

অব্যর্থ অনায়ীললভ্য উধ ও. মুষ্টিযোগরূপ 
লার- 

ভাগ সংগ্রহ করিয়া এই প্রস্থ রচন। করিয়াছেন । 

' এই গ্রন্থের পঠম, পাঠিন ও অনুশীলনে অল্প- 

বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণেরও ক্ষল্ল জায়াদে অঙ্থ-চিকিৎ- 

নাঁয় বোঁধ জন্মিবে, এইরূপ আশা করা যায়। 

মহাদামস্ত জয়দত্তরত অন্থবৈতকশানত 

মপ্পূর্ণ। 












